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Ungefär 80 tonåringar på läger. Nya relationer ut-
vecklas, gamla tankebanor utmanas och övningar får 
dem att lägga sin image åt sidan. På konfirmandläger 
händer mycket. 

Fler och fler konfirmander samlas utanför matsalen på 
Stiftsgården Tallnäs i Skillingaryd mellan Jönköping och 
Värnamo. Plötsligt börjar de gå in genom dörren till den 
gula träbyggnaden. 

– Vi har väl inte sagt att ni får gå in ropar Gabriella
Henning. 
 Hon är församlingspedagog i Varbergs församling som 
är på läger med den stora konfirmandgruppen i Apelviks-
höjds kyrka. Några ungdomar hör vad hon säger och låter 
bli att gå in. I luften hörs en fråga om de ska sitta i mat-
lagen. Matlagen finns för att man ska sitta bredvid någon 
annan än kompisen hemifrån och att ingen ska behöva 
känna sig ensam och inte ha någon att sitta med under 
måltiden. Snabbt inser Gabriella att de flesta är på väg in 
och att de ska dela matsalen med en annan grupp. Det blir 
varken matlag eller samling utanför innan de går in. 

Lärande för hela människan på olika sätt
 När alla har satt sig berättas vad det ska bli för mat och 
presentationen avslutas med en påminnelse om att hambur-
garen är huvudrätt och glassen efterrätt. 
 Magen får sitt och sen är det dags för resten av krop-
pen att utmanas och njuta innan själen och hjärnan får sitt 
senare på dagen. Såpfotbollen lockar flest deltagare men 
några trivs betydligt bättre med den stillsammare akti-
viteten kubb. Den mer eller mindre organiserade fritiden 
avslutas med bad i Linnesjön som ligger vid stiftsgården 
och ungdomarna är redo för eftermiddagen.
 Nästa logistiska övning är ett pass med lektioner. 
Konfirmander, faddrar och huvudledare ska till tre olika 
ställen för tre sorters lärande. 

 Martin Jonsson, präst i Apelvikshöjds kyrka, ska ha en 
mer traditionell lektion i ett av rummen. Ella Johansson 
och Alva Yngvesson är först på plats. 

– Jag började konfirmeras för att släktingar och kompi-
sar har gjort det, säger Ella. 

– Alla som har gjort det säger att det är väldigt roligt,
fyller Alva i.
 Båda tycker att det som de har hört stämmer. Det är kul 
och intressant. 

– Vi lär oss om den kristna tron på ett annat sätt än på re-
ligionslektionen i skolan. Och vi får nya vänner, säger Alva.

Ungdomar utmanar livet

Såpfotboll:
Presenning på 
marken och 
vatten och såpa 
på presenning-
en. Sen kör vi 
fotboll på det. 
Den som van-
ligtvis är bra på 
fotboll behöver 
inte vara bäst 
här. Villkoren 
är annorlunda, 
och samma för 
alla. Skratt och 
allvar. Lek och 
lärande. Ett 
vanligt konfir-
mandläger helt 
enkelt.

Konfirmand 2016/2017
Ta chansen 
Alternativen finns på 
församlingarnas hemsidorSyrienkonflikten och dess grannländer 

- den riktigt farliga krutdurken i dag
Syrienkonfliktens följdverkningar påverkar oss alla i dag. 
Det är konflikter om demokratifrågan, gamla och ”nya” 
religiösa politiska krafter, samt regional maktkamp som 
fått global spridning.
Det är också en stridszon som orsakat den värsta 
flyktingkatastrofen sedan andra världskriget och som 
därmed även påverkar oss. 
Föreläsning med Vladislav Savic.
Onsdag 16 november 18:30 på Komedianten. 
Arrangeras av Svenska kyrkan, Komedianten och Sensus.

Vladislav Savic, 
tidigare Sveriges 
Radios utrikeskorres-
pondent.
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 – Jag visste vilka de flesta som är med på lägret 
var innan. Men här lär vi känna varandra på ett 
annat sätt, säger Ella. 
 Fler kommer in i rummet och tar fram sina 
biblar och anteckningspapper. 
 – Alltså du antecknar verkligen, säger en tjej 
till sin kompis när hon ser att det står saker i 
anteckningsblocket. 

Påsk mitt i sommaren
Martin kommer in i rummet som är möblerat 
som en vanlig lektionssal. När de inväntat de 
sista börjar Martin med upprop. Det är lika 
mycket ett sätt för honom att lära sig namnen 
på de 63 konfirmanderna som för att se att de 
är på plats. De har inte träffats så många gånger 
innan. Några gånger under våren och nu ett lä-
ger innan midsommar för att sen bli två intensiva 
veckor innan konfirmationen en bit in i juli. 
 Lektionen handlar om veckan innan påsk, 
stilla veckan. 
 – Jag tänkte att vi ska läsa lite om det här i bibeln. Vi 
slår upp Johannesevangliet kapitel 19, säger Martin. 
 De börjar bläddra i sina biblar. Letar efter rätt bibelbok 
och kapitel. En del är snabbare och hjälper de som inte 
hittat rätt text. Prasslet av boksidor som vänds avtar för att 
tystna helt när alla hittat rätt sida. De läser, pratar, konfir-

 När det här passet är slut ska alla konfirmanderna byta 
plats och göra en av de andra sakerna. Lite förvirring 
innan alla har förstått om de ska till sång, lektion eller 
smågrupper. Sen fortsätter det. 

Lägret är till för faddrarna också
Efter kvällsmaten stannar faddrarna och ledarna kvar med 
de ansvariga vuxna i matsalen. Ungdomarna får uppmunt-
ran, tillrättavisning och tips. De diskuterar med varandra 
vad som är klart av det som ska göras under resten av da-
gen och vad som behöver ordnas. Gabriella, Martin, John 
och diakonen Kristina Holmkvist hjälper dem i samtalet 
och förberedelserna. Men mycket av ansvaret överlåts till 
ungdomarna som lär sig genom övning.

Imagen faller 
Konfirmanderna njuter av pausen som uppstår. Några sit-
ter och pratar och andra spelar fotboll. Faddrarna som inte 
har något att förbereda inför den kommande Otympliaden 
ansluter till konfirmanderna när ledarsamlingen är över 
och samtalen och mötena fortsätter. 
 En liten stund efter utsatt tid börjar Otympliaden. 
Ungdomarna försöker förklara för konfirmanderna vad 
det går ut på. Bilda lag, bestäm namn och klädsel. Hitta 

mander ställer frågor och Martin förklarar. Den 2000 år 
gamla historien blir förklarad och levande. 

Samtal med blandad framgång
Samtidigt pågår sångövning med John på övervåningen i 
ett rött trähus en bit bort. Sången och pianot hörs ut ge-
nom de öppna fönstren och bryter av stillheten på gården. 
 Betydligt stillsammare är det i de små samtalsgrupperna. 
En av grupperna sitter i ett rum under körövningen och får 
bakgrundsmusik till sitt samtal. 
 – Men han har ju dött för att alla synder ska försvinna, 
säger en fadder. 
 – Varför ska han komma tillbaka? frågar en konfirmand. 
 – Men det här med spöken och sånt…
 Konfirmandernas samtal och frågor går åt olika håll i 
fria associationsbanor. Faddrar har hand om gruppen och 
försöker hålla samtalet i rätt riktning och hjälpa konfir-
manderna att förstå mer av livet. Tanken är att faddrarna 
ska få utvecklas i sin tro och som människor och ledare 
samtidigt som de hjälper konfirmanderna. Lägret är ett 
lärande för alla på olika sätt. 

Fadder, ledare, huvudledare?
Fadder: Någon som har konfirmerats året innan och är 
med som förebild och för att själv utvecklas som ledare. 
Ledare: De som varit fadder tidigare och därmed lärt 
sig lite mer kan vara med som ledare. 
Huvudledare: Vuxna (oftast anställda) som är med och 
ansvarar för lägret och vägleder konfirmander, faddrar 
och ledare. 
I den här texten kallas både faddrar och ledare för faddrar. 

Nytt: Det finns många som inte är vana vid att sjunga och en del vill inte 
göra det. På konfirmandlägret måste alla konfirmander vara med och 
sjunga. Det är ett av lektionspassen. Det är bra att pröva nya saker och en 
del tycker om det mer än vad de själva trodde. Prästen John Alstersjö sitter 
vid pianot och spelar så det svänger. Några faddrar är med och visar att 
alla kan och att det är kul. 

Bättre än förväntat: De tre killarna som sitter på 
bordet är Philip Johansson, Hugo Granlöf och Ludvig 
Persson. De är konfirmander och gillar det. 
 – Kul att umgås med kompisar och att träffa nya, 
säger Philip Johansson. 
 – Man får nya kompisar och det är väldigt 
allmänbildande. Roligare än jag trodde, tycker Hugo. 
  – Det har blivit bättre än jag hoppades. Trodde inte 
det skulle bli så roligt, säger Ludvig. 

på en nationalsång som ska sjungas för domarna, det vill 
säga huvudledarna. Under flitigt diskuterande och ibland 
upprörda inlägg från faddrarna och ledarna som är med 
och leder varje lag genomförs de olika grenarna. Lek och 
allvar. En miljö och ett sätt att få konfirmanderna att göra 
saker de inte brukar göra. Med nationaldräkten sopsäckar 
kan imagen inte upprätthållas. Invanda normer och roller 
omprövas och tillsammans blir det lek och nya möten med 
sig själv och andra. Fotot på framsidan är från Otymp-
liaden. Den här grenen går ut på att sätta fast så många 
godisbilar som möjligt på ansiktet. 

Mötet med sig själv
Varje dag börjar och avslutas i kapellet. En kortare eller 
längre andakt som i huvudsak leds av ungdomar. 
 Cirka 80 väldigt trötta tonåringar strömmar in i det 
lilla träkapellet. Ingen stor glädje, Sverige förlorade och 
det blev den sista matchen för Sverige i EM i herrfotboll. 
Några undrar hur det gick och andra berättar. Gabriella 
ser till att få allas uppmärksamhet. 
 – Jag vill påminna om det jag sagt innan om att vara i 
kapellet. Det är en stund av stillhet då vi låter allt annat 
vara. En stund för dig och Gud. 
Konfirmandlägret handlar ju trots allt ganska mycket om 

det. Enkla och nära möten med sig själv, Gud och 
andra människor. Allt på sin plats och i rätt tid. 
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Glädje i  
Vårt hus
Alla platser är upptagna idag också. En del 
av de saker som händer i Vårt hus i Trön-
ninge drar mycket folk. Lindberga försam-
ling hyr en lokal där för att ha aktiviteter 
av olika slag. Idag är det Tillsammans 
med soppa, en vanlig torsdag på en solig 
majdag. Lunch för de som vill och gemen-
skap och något program för de som vill. De 
flesta är med på allt. 
 – Idag är det en soppkavalkad med 
favoriter i repris. Vi börjar med en gulasch-
soppa som vi ärvt av Messy Church, säger 
diakon Kerstin Arvidsson när hon hälsar 
välkommen. 

Mat och underhållning 
Hon ber en kort inledande bön och sen formas kön till 
borden med soppa och tillbehör. Just idag är Kerstin en av 
de ansvariga, men oftast är det bara ideella medarbetare 
som tar hand om dukning, kaffekokning och diskning. Ja, 
allt som gör det möjligt för de cirka 50 personerna som är 
där och äter soppa. 
 – Vi är här för att sjunga, säger Carl-Olof Albrektsson 
som sitter vid ett bord mitt emot sin fru Barbro. 
 En annan Barbro inflikar att de är där för att lyssna. 
 – Vi kommer hit för gemenskapen också. Det kan vara 
intressanta föreläsningar och ibland är det pysselaktivite-
ter, säger Barbro Björling. 
 Det är inte varje dag som det är en kör med som ska 
sjunga för dem och leda allsång. 
 – Sopplunchen är det viktigaste. Det är därför jag kom-
mer hit, småropar en man från bordet bredvid. 
 Dagens föredrag hålls av två tjejer från Lindbergs skola 
som pratar om ett utbyte med en skola i Lübeck. Lindberga 

församling har bidragit med pengar till resan och nu vill 
tjejerna berätta vad de har gjort. 

Alla kan sjunga med
Huvudnumret närmar sig. Rätt tid inväntas. Fler männ-
iskor strömmar till, det är Lindbergakören som håller 
på att bli fulltalig och ställer upp för att sjunga och leda 
allsången. 
 – Det är roligt att ni är fler i publiken än i kören, säger 
körledaren Eva Johbarn när hon introducerar kören. 
 20 personer i kören och 30 i publiken som sätter igång 
och sjunger. Allsång på en del sånger och kören framför 
några. Alla tar i och glädjen är stor. Tillsammans avslutas i 
hög stämning och alla ser fram emot när starten efter som-
maruppehållet torsdag 22 september 12:00. 

Tillsammans: I Trönninge hyr Lindberga församling en lokal som heter Vårt hus 
som finns för att vi tillsammans med varandra ska fylla den med liv. En torsdag i 
månaden har församlingen något som kallas Tillsammans i lokalen. Ibland sjunger 
en kör,  så som Lindbergakören, eller så kan det vara pyssel eller annan aktivitet. 

fjällgård i Transtrand och under de veckorna hände myck-
et. Tron på Jesus blev personlig och en del av Almas egna 
liv istället för att hänga ihop med familjen och uppväxten. 
 – Jag lärde känna mig själv väldigt bra på konfalägret. 
Kristen tro handlar mycket om att man är bra som man är. 

Du duger 
Kanske är detta ett av de viktiga budskapen som kyrkan 
kan förmedla och till ungdomar idag. 
 – Jag tänker att det är så sjukt mycket i media om hur 
man ska vara som tonåring. Men det kristna budskapet 
säger något annat. Du är bra som du är, du behöver inte 
göra dig till, förtydligar Alma. 

 Alma och Stella kände varandra innan Alma var 
på konfirmandlägret i Dalarna. 
 – Jag kunde se hur Alma förändrades under lägret. 
Efter lägret kom hon hem och var en helt ny männis-
ka. Du är mycket lugnare nu. Det är som att du har 
lagt all din oro någon annanstans, säger Stella. 
 Alma håller med om att den oro och osäkerhet hon 
på något sätt kände innan inte finns på samma sätt 
längre. 

Blir mer än kunskap
Som faddrar får de mycket eget ansvar och får växa ännu 
mer på olika sätt. Både att lära sig genom egna misstag när 
de ska genomföra saker och genom att prata med varandra 
och konfirmanderna om livet och tron. Samtalet och mötet 
är en viktig del. Kanske den viktigaste. På lektionerna lär 
de sig mycket men det är genom det andra som det blir mer 
än teoretisk kunnskap.
 – I skolan lär man sig också mycket om vad kristen tro 
är. Men här sätter man sig in i det. Sätter in sig själv i det, 
förklarar Stella. Det blir mer än teoretisk kunskap.

Läger förändrar
På en gräsmatta ligger Stella Björcke och Alma Jonsson 
och njuter av solen.  De är redan klara med planeringen av 
aktiviteterna de ska ansvara för.  
 – Man är fadder mycket för gemenskapen. Vi faddrar 
och ledare är väldigt tajta och tycker om varandra. Vårt 
mål är att få årets konfirmander att bli en tajt grupp, säger 
Stella. 
 Hon var konfirmand förra året i Apelvikshöjds kyrka 
och är med som fadder i år. 
 – Man vill hjälpa konfirmanderna att få en 
så bra konfatid som möjligt. Jag tyckte det var 
roligt att faddrarna var med och tror det är 
samma i år. 

Ledare på många sätt
Stella fick en positiv bild av kyrkan och 
kristen tro under förra året och trots att hon 
inte kallar sig kristen vill hon förmedla den 
positiva känslan. 
 – Jag tycker att konfatiden är väldigt rolig och ger 
mycket. Jag kanske inte kan sitta och diskutera tron med 
konfirmanderna, men jag kan vara ledare på många andra 
sätt. 
 Alma är med som fadder trots att hon inte konfirmerats 
i Varberg. 
 – Jag växte upp i en kristen familj, men jag fick en egen 
tro på mitt konfirmationsläger i Dalarna, berättar hon. 
 Det var ett läger som var några veckor långt på Credos 

Växer: Stella Björcke och Alma Jonsson är faddrar för 
konfirmanderna i Apelvikshöjds kyrka. De vill förmedla vad de själva 
lärt sig som konfirmander. Att det är kul och att kyrkan har ett 
annat budskap till tonåringar än det som ofta hörs. 

– Jag kunde 
se hur Alma 
förändrades 
under lägret, 
säger Stella.
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Omgivningen förändrades och behoven blev annor-
lunda. Träslövs församling såg det och anpassade sin 
verksamhet efter behoven. 

En stund innan vårens sista språkcafé ska 
starta i Träslövsläge församlingshem sitter 
Träslövs församlings kyrkoherde Ola Bjervås 
och berättar hur det hela startade. 
 – I höstas placerades det flyktingar på Eja 
Märtas. Vi uppmärksammade det och började 
fundera på vad vi kunde göra, säger Ola. 
 Mitt i det funderandet ringde några som 
ville bedriva språkundervisning för nyanlända 
och undrade om församlingen hade någon 
lokal de kunde vara i.

Ligger i kyrkans natur
– För oss som kyrka ligger det naturligt i 
trons anda att hjälpa sin nästa och sin med-
människa. Inte minst de som har det svårt. 
Den inre kallelsen var så stark att vi måste 
göra något, säger Ola. 
 På många platser var Svenska kyrkan 
snabbt igång med arbetet att ta emot de som 
plötsligt kom till Sverige. Det var en situation där vi var 
tvungna att agera snabbt. 
 – När en så här stor folkvandring sker måste vi hjälpa 
till. Det är otroligt många människor med god vilja som 
vill göra något. Dem vill vi som kyrka samverka med. 

Ordnade aktiviteter för barnen 
Under våren har det varit Språkcafé i Träslövsläge varje 
vecka och det har varit väldigt mycket folk större delen av 
tiden. När det var som mest var det 70 vuxna och 20-30 
barn. 
 I barnlokalerna en våning ner har det varit personal och 

frivilliga som har tagit hand om och lekt med barnen så att 
de vuxna har kunnat vara med på språkcaféet.
 – Det är ett enkelt sätt att hjälpa nyanlända att komma i 

kontakt med svenskar. Vi sitter ner och försöker 
lära ut ord och enkla begrepp. 
 När språkcaféet ska börja strömmar de frivil-
liga svenskarna in. De anar att det inte kommer 
så många flyktingar för det har blivit färre och 
färre som kommit i slutet av våren. De vet inte 
varför, men ska försöka ta reda på det för att 
se om de ska ändra något inför hösten. Idag 
kommer två flyktingar som sitter och pratar 
med några svenskar var. De tittar i böcker med 
bilder och övar på ord. 

Roligt med språk
Margareta Förssell är en av de som är med 
och lär ut svenska på språkcaféet. 
 – Jag gör det här för att jag tycker det är 
roligt med språk och att lära ut. Och för att 
jag har tid nu när jag är pensionär, säger hon 
och skrattar. 
 Innan var hon med på språkcaféet på Kom-
edianten i Varberg men eftersom hon bor i 

Träslövsläge är hon med här varje vecka istället och tycker 
att det är väldigt kul och utmanande. 
 – Det är lätt att lära ut till de som kan vårt alfabet, 
men de som inte kan vårt alfabet får man börja med från 
början. 
 En del som kommer hit kan varken skriva eller läsa på 
sitt eget språk och då kan det verkligen vara en utmaning. 
 När Margareta ska berätta hur det går till tar hon 
upp en av böckerna de har till sin hjälp och visar en sida. 
Där är bilder på olika saker och under bilderna står det 
på svenska vad det är. Den här boken har någon annan 
använt innan och det står några ord på arabiska bredvid de 

svenska. 
 – De får var sin sådan här bok så att de kan ta med sig 
och öva. 

Kulturmötena är viktiga
Det handlar inte bara om att lära sig språk utan även om 
möten mellan kulturer och att lära känna varandra och 
bygga relationer. 
 – Nu har jag en hyresgäst i min lilla gäststuga. En syrier 
som jag lärde känna på språkcaféet i Varberg. Han läser 
svenska på SFI och hyr min gäststuga, berättar Margareta. 
 Ola och de andra har under träffen bestämt sig för att 
det här är vårens sista språkcafé i Träslövsläge. Efter som-

maren ska de försöka igen och undersöka om det är tiden 
som inte passar och varför det har kommit färre i slutet av 
våren. 
 Träslövs församling vill fortsätta att hjälpa de som 
tvingas lämna sina hemländer och kommer till Sverige. De 
kommer att fortsätta med språkcafé så länge det behövs. 
Nyanlända flyktingar lär sig svenska och får möta den 
svenska kulturen och svenskar får möta andra nationalite-
ter och skapa relationer till människor med väldigt spän-
nande livsöden och berättelser. 

Har tid: Margareta 
Förssell är en av de 
många som kommer 
till språkcafét för att 
hjälpa de nyanlända 
att lära sig svenska. 
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Nyckeln: En av nycklarna till ett nytt land är språket och det lärs ut på språkcafé. Nyanlända flyktingar kommer dit och träffar 
svensktalande som med enkla metoder hjälper dem att börja lära sig svenska. På Kommedianten är det språkcafé varje vecka 
och många kommer dit. Daniel Kullenberg, som syns till höger i bilden, är diakon och samordnare för flyktingarbete för Svenska 
kyrkan i Varbergs kommun. 

Foto: Claus Grunditz

Lär av varandra på språkcaféet
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Gudstjänsterna i Valinge  
är i Valinge församlingshem på 
grund av renovering av kyrkan.

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

Söndag 4 september, 15 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Valinge 
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 11 september, 16 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Torpa 
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 18 september, 17 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Stamnared
 Med Små och Stora 
18:00 Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 25 september, 18 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Lindberg
18:00  Sinnesrogudstjänst, Torpa

Söndag 2 oktober, den helige Mikaels d
11:00  Skördefest, Lindberg
 Med Små och Stora
 Se nästa sida

Söndag 9 oktober, Tacksägelsedagen
9:30  Högmässa, Stamnared 
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Kvällsgudstjänst, Valinge
 Sånggruppen Plockepinn
 Se musiksidan

Söndag 16 oktober, 21 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Torpa 
11:00  Gudstjänst, Valinge
 Med Små och Stora
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 23 oktober, 22 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Torpa
 Med Små och Stora
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 30 oktober, 23 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Stamnared
 Med Små och Stora
18:00  Kvällsgudstjänst, Valinge 

Lördag 5 november, alla helgons dag
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Valinge

Söndag 6 november, s e alla helgons dag
9:30  Högmässa, Stamnared
18:00  Minnesgudstjänst, Lindberg
 Ljuständning, LiTo-kören sjunger

Söndag 13 november, s f Domssöndagen
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Torpa
 Med Små och Stora
18:00 Sinnesrogudstjänst, Stamnared

Söndag 20 november, Domssöndagen 
9:30  Högmässa, Stamnared 
11:00  Gudstjänst, Lindberg
 Med Små och Stora
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Vardagsgudstjänster
Tisdagar 
11:00 Gudstjänst/Mässa på Lindgården

Torsdagar
9:30 Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Första onsdagen i månaden
9:00 Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Messy Church 
Mat, sång, aktiviteter, pyssel och andakt 
Onsdagar 17:00-19:00 i Vårt Hus i  
Trönninge, 7/9, 12/10, 9/11, 7/12.

Tala film-tala liv
Vi ser en film och diskuterar dess innehåll  
till kaffe och smörgås.
Onsdagar 18:00-21:00 i Lindbergs för-
samlingshem, 14/9, 26/10, 16/11. 
Anmäl specialkost till expeditionen, 
0340- 64 11 40. 

Lindberga församling
Tillsammans med soppa
Vi äter soppa, dricker kaffe och umgås! 
Därefter har vi en aktivitet eller lyssnar 
på ett föredrag.
Torsdagar 12:00-15:00, Vårt Hus i Trön-
ninge, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12

Sinnesrogudstjänst
Söndag 25 september 18:00 i Torpa 
kyrka och söndag 13 november 18:00 i 
Stamnareds kyrka.

Församlingsfrukost
Njut av en god frukost och lyssna på 
föredraget ”Älskad från första stund – 
om livet med Aspergers syndrom” med 
Martina Vallerius. Lördag 26 november 
9:00-11:30 i Lindbergs församlingshem. 
Anmälan till Kerstin Arvidsson 0340-64

Etiopienkväll 
Efter att vi ätit en etiopisk måltid, injera, 
berättar Martin Bengtsson om sin forsk-
ning 2012 kring själavård i en kyrka där. 
Duressa Teka beskriver livet som präst i 
Etiopien. Onsdag 28 september 18:00-
21:00 i Lindbergs församlingshem.
Anmäl till expeditionen, 0340-64 11 40, 
senast 21 september.

Cantabile & LiTo-kören
Vänkörer som bjuder på en svensk-norsk 
konsert. Lördag 15 oktober 17:00 i Lind-
bergs kyrka. Se musiksidan.

Storsöndag och skördefest 
Kom och hör alla våra körer och träffa 
våra personal. Vi bjuder på soppa och 
hembakat bröd och Trädgårdsgruppen 
säljer hemgjord marmelad, must, kryddor 
och annat gott. Söndag 2 oktober 11:00 i 
Lindbergs kyrka. 

Livets pussel
Samtalskvällar för dig som vill stanna upp 
och reflektera tillsammans med andra om 
livets svårigheter och glädjeämnen.
Tisdagar 11, 18 och 25 oktober 19:00-
20:30 i Vårt Hus med Martina Vallerius. 
Se kvällarnas olika teman på hemsidan.

Halvdagsretreat
En dag för dig att bli ompysslad i ro, still-
het och eftertanke.Lördag 22 oktober 
9:30-15:00 i Torpa kyrkstuga
11 47 senast 23 november.

Trons Grundstenar – 
Trosbekännelsen
Vi fördjupar oss genom samtal i kyrkans 
trosbekännelse, dess ursprung och his-
toria, tolkning och strider genom tiderna 
och hur vi använder den idag. Kaffe och 
smörgås. 
Anmäl specialkost till Niklas Strandberg, 
0730-55 19 92
Tisdagar 1, 8, 15 november 18:00-19:30 
i Vårt hus i Trönninge. 

Minnesgudstjänst
En stämningsfull kväll då vi tänder ljus för 
de som gått bort under året. LiTo-kören 
sjunger. Söndag 6 november 18:00 i 
Lindbergs kyrka.

Inför Allhelgonahelgen
Fredag 4 november 10:00-17:00, i sam-
band med gravsmyckning, är kyrkorna 
öppna och personal finns på plats. Vi 
bjuder på kaffe och ljus finns att tända för 
de som vill.

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

Verksamhetsstarter och mer om vad som 
händer hittar du på 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.

Musiken finns på 
sidorna 16 och 17
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Träslövs församling
Söndag 28 augusti, 14 e trefaldighet
18:00 Friluftsgudstjänst, Träslövsläge
 Kyrkparken, medtag kaffekorg

Söndag 4 september, 15 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Kyrkokören
10:00  Högmässa, Träslövsläge
13:00 Äventyrsdag, Träslövsläge

Söndag 11 september, 16 e trefaldighet
10:00 Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Gudspärlan
10:00 Högmässa, Träslövsläge

Söndag 18 september, 17 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Jagpärlan
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 25 september, 18 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Doppärlan, Octava Gospel
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Messy Church, Träslöv

Söndag 2 oktober, den helige Mikaels d
10:00 Frälsarkransmässa, Träslöv
 Tystnadspärlan
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Kyrkokören

Söndag 9 oktober, Tacksägelsedagen
10:00 Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Ökenpärlan
16:00 Fruktkalasgudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 16 oktober, 21 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Bekymmerslöshetspärlan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 23 oktober, 22 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Kärlekspärlorna
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 30 oktober, 23 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Hemlighetspärlorna
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Fredag 4 november
10:00 Andakt inför helgen, Träslöv
16:00  Andakt inför helgen, Träslöv

Lördag 5 november, alla helgons dag
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 6 november, s e alla helgons dag
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Minnesgudstjänst, Träslöv
 Kyrkokören

Söndag 13 november, s f Domssöndagen
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Nattens pärla
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna, Korallerna  
 och Octava Gospel

Söndag 20 november, Domssöndagen 
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Uppståndelsepärlan
10:00 Högmässa, Träslövsläge
16:00 Messy Church, Träslöv

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

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. Du ringer 
Taxi Varberg 0340-165 00. Beställ gärna 
på lördagen. Uppger du ditt födelsedatum 
(ha legitimation i beredskap).
Församlingen får räkning från taxi.

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

Äventyrsdag 
Söndag 4 september i Träslövsläge kyrka 
13:00.

Messy Church
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat. 
För hela familjen.
Träslövs församlingsgård 16:00 söndag  
25 september och 20 november.
Träslövsläges församlingshem 17:30 ons-
dag 19 oktober och 7 december.

Musiken finns på sidorna 16 och 17

Halvdagsutflykt 
Onsdag 14 september från Träslövsläge 
10:30 och Träslöv 10:45.
Mer information via diakon Marianne 
Klintenberg, 0340-20 10 35, eller se 
www.svenskakyrkan.se/traslov 
Anmälan senast 5/9 till 0340-20 10 30. 

Allsång och lotterier
Fredag 23 september 15:00 i Träslövs-
läges församlingshem med Träslövsläges 
kyrkliga sykrets. Lotteriförsäljningen 
börjar 14:45. 

Inför Allahelgonahelgen 
Fredag 4 november, Träslövs kyrka och 
kyrkogård.
Andakt inför helgen i kyrkan 10:00 och 
16:00. Vi bjuder på kaffe i kyrkan 9:00-
16:00. Kyrkskjuts från Träslövsläge 9:15 
med möjlighet att vara med på andakten.

En eftermiddag för SKUT och 
Göteborgs kyrkliga Stadsmission
Lördag 12 november 14:00-16:00 bjuder 
församlingens Internationella grupp in till 
en eftermiddag i Träslövs församlings-
gård Till förmån för SKUT och Göteborgs 
kyrkliga Stadsmission. Musikprogam med 
Mellami. Kaffeservering, brödförsäljning 
och lotterier. 

Måndagsträffen
Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans 
och vid några tillfällen under hösten har 
vi också någon form av program. Måndag 
14:30-16:00 med start 12 september i 
Träslövs församlingsgård.

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövsläges församlingshem 
14:30 onsdagarna 31/8, 12/10, 9/11 och 
7/12. Mer information via Kalle Svensson, 
0340-20 10 33
Torsdagssoppa 
Serveras i Träslövsläges församlingshem 
varje torsdag 1 september till och med 
24 november. Sopplunchen inleds med 
middagsbön i kyrkan 11:30. Soppan ser-
veras 11:45-13:00.

Skjuts till kyrkogården i Träslöv
Torsdagar 1 september till 15 december.
Första turen går från Träslövsläges för-
samlingshem 10:00. Mer information via  
Marianne Klintenberg 0340-20 10 35.

Bibelstudium 
Öppet för alla. Träslövsläges församlings-
hem söndagar 19:00, 28/8, 18/9, 23/10 
och 27/11. Ledare: Kalle Svensson.

Ungdomsverksamheten
Börjar vecka 38
Thank God it’s Tuesday (15+) 
17:30-19:30 Träslövsläges församlingshem
Thank God it’s Thursday (15+)
15:30-18:00 Träslövs församlingsgård

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

Körverksamheten
Gospelkören Octava
Vi övar i Träslövs församlingsgård
onsdagar 18:30–20:45, börjar 31/8
Ledare: Zackarias Holmdahl Sjöberg, 
0340-20 10 46 

Kyrkokören
Kören övar torsdagar i Träslövsläges för-
samlingshem 19:00-21:00. Börjar 25/8.
Ledare: Louise Muhl, 0340-20 10 39

Barnkörer 
Börjar vecka 34
Övar i Träslövsläges församlingshem
Sångfåglarna 5-7 år torsdag 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år torsdag 17:00-18:00
Kristallerna 13+ år måndag 14:45-16:15
Ledare: Monica Bengtsson, 0340-20 10 40

Barnverksamheten 
Börjar vecka 35

Träslövs församlingsgård
Öppet hus och Vuxen-barn-grupp, mån-
dag och torsdag 9:00-11:00
Kidz (4-7 år), måndag 13:30-15:00
Kyrkis (8-10 år), måndag 15:00-17:00
After School (10+ år), måndag 15:00-17:00

Träslövsläges församlingshem
Öppet hus och Vuxen-barn-grupp, tisdag 
och fredag 9:00-11:00
Kidz (4-7 år) Musiklek, tisdag 14:00-15:30
Kyrkis (8-10 år), tisdag 15:00-17:00
After School (10+ år), tisdag 15:00-17:00
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Söndag 28 augusti, 14 e trefaldighet
11:00 Festgudstjänst, Varberg
 Gemensam mässa för hela 
 Varbergs församling
 Söndagsskola

Söndag 4 september, 15 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 11 september, 16 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
  Kyrklunch och storsamling
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Söndag 18 september, 17 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 25 september, 18 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan
16:00 Familjegudstjänst, Varberg
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 2 oktober, den helige Mikaels d
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Storsamling
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lilla och stora barnkören

Lördag 8 oktober
18:00 Lovsångsgudstjänst, Sollyckan
 Bengt Johansson med musiker

Söndag 9 oktober, Tacksägelsedagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Bengt Johansson med musiker
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Söndag 16 oktober, 21 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 23 oktober, 22 e trefaldighet
11:00 Ekumenisk gudstjänst, Varberg
 Tillsammans med katolska kyrkan
 Inför 500-årsminnet av 
 reformationen
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Söndag 30 oktober, 23 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Lördag 5 november, alla helgons dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Musikgudstjänst, Sollyckan
 Sånger om himlen

Söndag 6 november, s e alla helgons dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Minnesgudstjänst, S:t Jörgens kapell
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Söndag 13 november, s f Domssöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 20 november, Domssöndagen 
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lilla barnkören, bibelutdelning
 Enkel lunch 

Vardagsgudstjänster
Måndag
9:00  Morgonbön, Sollyckan

Tisdag
18:30 Veckomässa, Sollyckan
 6/9, 4/10, 1/11, 6/12

Onsdag
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg 

Torsdag
8:30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
9:00 Morgonbön, Sollyckan
15:00 Mässa/andakt, Sjukhuskyrkan

Varbergs församling

Musik och konserter finns på sidorna 16-17

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

Kvinnofrukost
Frukost och föredrag. 
”Älskad ifrån första stund -om livet med 
Aspergers syndrom.” Martina Vallerius, 
präst i Lindberga församling. Lördag 
12 november 9:00 i Sollyckans kyrka. 
Kostnad 70 kronor. Anmälan senast 
9 november till 0340-81 300 eller 
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Oaskväll
”Att lyssna i tro”, Johannes Börjesson, 
präst.Lovsång, undervisning, förbön
Söndag 25 september 18:00 i 
Sollyckans kyrka.

Elisabeth Hesselblad 
- ett helgon i tiden
Hon helgonförklarades i juni i år. Det för-
sta svenska helgonet sen Heliga Birgitta. 
Björn Gustavsson, präst i katolska kyrkan 
i Varberg har skrivit en bok om henne och 
leder föredraget. Måndag 10 oktober 
19:00 i församlingshemmet. 

Tillsammans med den ekumeniska 
gudstjänsten söndag 23 oktober 11:00 
i Varbergs kyrka är detta en del av upp-
märksammandet av 500-årsminnet av 
reformationen och påvens besök i Sverige 
under hösten. 

Lovsångshelg
En helg med Bengt Johansson som är 
musiker, lovsångsledare, låtskrivare och 
mycket mer. 8-9 oktober i Sollyckans 
kyrka. Se www.svenskakyrkan.se/varberg

Bönedagar
En dag med bön för vår kyrka, församling 
och stad. Möjlighet till personlig förbön 
finns. Du kan komma och gå när du vill. 
Fika finns framdukat under dagen. 
Lördag 22 oktober 10:00-14:00 i Sol-
lyckans kyrka.
Lördag 12 november 9:00-15:00 i Apel-
vikshöjds kyrka.

Tillsammansdag
Så är vi, fastän många, en enda kropp. 
Dagen kommer innehålla samtal, skratt, 
bön, fördjupning, undervisning, mat, 
gemenskap och lek.
Lördag 24 september på Åkulla frilufts-
gård. Information om anmälan och kost-
nad se www.svenskakyrkan.se/varberg 
eller via Kristina Holmkvist 0340-81 316.

Storsamlingar i Sollyckans och 
Apelvikshöjds kyrkor
Ett forum för samtal och idéer om del-
aktigheten och livet i kyrkorna och livet 
runt dem. Efter gudstjänsterna söndag 11 
september 11:00 i Sollyckans kyrka och 
söndag 2 oktober i Apelvikshöjds kyrka. 
Mellan högmässa och storsamling serve-
ras en enkel lunch. 

Höststarter och annat
Körer, barn, familj, gemenskap och myket 
mer. När det startar och vad vi gör. Läs 
mer på www.svenskakyrkan.se/varberg
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i Lindberga, Träslöv och Varberg

Torgmusik
Jonas Roman, orgel
Cirka 30 minunter musik
Lördag 3 september 10:00 i Varbergs kyrka

Vid havet
Anette Wallin, fiol, sång och blockflöjt
Harald Svensson, piano och orgel
Söndag 11 september 18:00 i Varbergs kyrka

Lean on me
Musikcafé med Varbergs Student&Ungdomskör och 
musiker under ledning av Sara Hjort.
Musik, fika och gemenskap. Insamling till svältdrabbade i 
Etiopien och Zimbabwe.
Tisdag 27 september 19:00 i Varbergs församlingshem, 
Sveagatan 24

Torgmusik
Christina Wide, orgel
Cirka 20 minuters musik
Lördag 1 oktober i Varbergs kyrka

Damkören Plockepinn
Sju kvinnor från Göteborg som sjungit ihop i 20 år bjuder 
på en blandad repertoar. 
Söndag 9 oktober 18:00 i Valinge församlingshem

Petite messe solennelle
Rossinis mässa från 1863 framförs av Varbergs 
Vokalensemble under ledning av Sara Hjort.
Söndag 9 oktober 18:00 i Varbergs kyrka

Cantabile & LiTo-kören
För 6:e gången strålar LiTo-kören samman med sin vänkör 
Cantabile från Fredriksstad i Norge. Vartannat år kommer 
de hit och nu är det dags! Välkomna till en konsert med 
blandad musik och vackra toner. 
Lördag 15 oktober 17:00 i Lindbergs kyrka 

Orgel och bild
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson  
och Elisabet Willix, orgel  
 Ulf Johansson, fotograf 
Våffelcafé från 16:00
Lördag 15 oktober 17:00 i Apelvikshöjds kyrka

20 år med Octava Gospel
Gospelkonsert med Octava Gospel som har 20 års jubileum.
Lördag 15 oktober 18:00 i Träslövs kyrka

Barnkörskonsert
Minikonsert med barnkörer från kyrkorna i Varbergs kommun.
Lördag 22 oktober 16:00 i Träslövs kyrka

Höstkonsert
Carolikören och torsdagskretsen bjuder in till en konsert med 
fika, gemenskap, lotteri och insamling till diakonikassan. 
Torsdag 27 oktober 14:00 i Varbergs församlingshem, 
Sveagatan 24.

Torgmusik
Richard Townend från England, orgel
Cirka 30 minuters musik
Lördag 29 oktober 10:00 i Varbergs kyrka

Melodies from far away
Cantori del Borgo, damkör från Italien
Söndag 30 oktober 18:00 i Varbergs kyrka

Sånger om himlen
Musikgudstjänst
Lördag 5 november 18:00 i Sollyckans kyrka

W A Mozarts Requiem 
Vokalensemble från Kristus Konungens katolska  
kyrka i Göteborg.
Samuel Eriksson, dirigent
Inträde: 100 kronor
Söndag 6 november 18:00 i Varbergs kyrka

Levande ljus-konsert
Varberg Gospel 
Per och Louis Herrey, sång
Kjell Löfqvist, trumpet
Klas Assarsson, trummor
Mikael Smedmal, bas
Arrangeras tillsammans med Varbergs Rotaryklubb
Lördag 19 november 17:00 i Varbergs kyrka

Musik
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Att bli kallad på nytt

Efter Jesu uppståndelse fiskade lärjungarna i en sjö. Varför då? 

Det verkar som om de inte visste vad du skulle göra och därför 

återgick de till sina yrken. De fiskade. Men de fick ingen fisk. 

På morgonen kom Jesus gående på stranden och sa till dem 

att kasta ut näten igen och då fick de en massa fisk. Så börjar 

berättelsen om när Jesus kallade sina lärjungar på nytt efter sin 

uppståndelse. Det går ganska lugnt till. Men Jesus vet vad han 

gör, även om kallelsen alltid är frivillig, är det viktigt att de som 

blir kallade förstår att det är Herren som kallar och att han är 

med oss när vi följer honom i kallelsen. Det är tre delar som hör 

till: Jesus kallar oss i den situation vi står i, han visar vem han 

är och kallar oss till att umgås med honom. Det kan vara så att 

man får en känsla att det borde hända något mer i mitt liv, en 

längtan efter att få mer av Herren. En dag händer det något när 

man läser sin Bibel eller tar någon promenad och ber. Plötsligt 

får några ord från Bibeln en speciell känsla eller mening, precis 

som om Jesus talade direkt till mig. Och han gör det tydligt för 

mig att det är Han, Herren. Precis som den gången vid fisket 

och de såg någon stå där på stranden. . ”Det är Herren” sa 

Johannes till Petrus.

Vid kallelsen upptäcker man först att det verkligen är Jesus. 

Han kallar oss alltid till att umgås med 

honom. För det är i hans fotspår vi skall 

gå, i hans auktoritet vi skall verka, på hans 

uppdrag vi skall handla. Det viktigaste 

handlar om att umgås med Jesus, sen kom-

mer allt annat. 

Karl -Gunnar Svensson

Präst i Träslövs församling

Pyssel
För barn och 
alla andra

Gör en 
maracas
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Klipp

Vik in flikarna

Använd den här sidan om du 
vill färglägga själv. Ta 
andra sidan om du vill ha de 
färgerna. 

Klipp ut formerna. 

Fyrkanten ska blir ett rör. 

Limma ihop på kanten. 

Flikarna vid cirklarna ska vikas in. 

Limma dem runt kanten på röret.

Innan du limmar fast den andra, fyll 
röret med något lämpligt. Ris, makaro-
ner, ärtor, frön... 

Du kan använda en toarulle som rör om 
du vill. Blir mycket stabilare. Ändarnas 
storlek passar. 

Gör flera. Prova med olika sorters pap-
per och fyllning!

Så 
här

 ka
n d

en 
bli

. 



Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Pyssel
För barn och 

alla andra
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Halleluja!
Prisa honom med 

hornstötar,
prisa honom 

med harpa och lyra,
prisa honom 

med tamburin och dans,
prisa honom med 

strängaspel och flöjt.
Ur Psaltaren 150

Gör en egen maracas  
och var med
Ta med den till nästa körövning, 
sångstund eller gudsjänst. Var med 
och spela och sjung. 
På församlingarnas hemsidor finns 
information om barnkörer, barnverk-
samheter och gudstjänster. 
Vuxna får också spela och sjunga.

www.svenskakyrkan.se/lindberga
www.svenskakyrkan.se/traslov
www.svenskakyrkan.se/varberg


