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Julen
För barn och 
alla andra

Svenska kyrkans internationella arbete...

Försäljningar av röda ljus i bland annat Lindberga....
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och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
svenskakyrkan.se/internationelltarbete

fo
to

: j
os

efi
n 

ca
st

er
yd

/i
ko

n

SK16253_88x70.indd   1 2016-07-01   13:44

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga,
du gör glädjen stor.
De gläds inför dig
som man gläds vid skörden.
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste.

Ur Jesaja 9

Då stod Herrens ängel framför dem och sa: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en 
stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han 
är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är 
lindat och ligger i en krubba.
 Herdarna sa till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och 
som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det 
nyfödda barnet som låg i krubban.

Ur Lukasevangeliet 2

- det 
handlar 
om fred

Jul
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En annan värld är möjlig

En av mina adventsfavoriter är  Wennerbergs ”Gör portarna höga”. Det är så mäktigt när 

kören tar i från tårna med ”vilken är densamme ärones konung”. Då är det advent! 

Men vad betyder egentligen orden om Höga portar och ärones konung som drager in? Det 

är nog mest musikarrangemanget som berört mig. Själva orden är ju rätt svårbegripliga. 

Ord komna från Karl XII bibel. Över huvud taget berör mig inte riktigt de där bilderna av 

Gud som mäktig. Bilden av Gud som en kung på sin tron, han som kallas ”rättfärdighe-

tens furste av Davids hus den störste”. Det blir  gamla ord och bilder från en svunnen tid. 

Men inför advent 2016 ger omvärlden mig nya tankar. Omvärlden som jag känner till för-

ändras. Den blir mindre trygg. Nya ledare dyker upp som känns opålitliga. Despoter som 

ifrågasätter demokratin dyker upp inne i vårt Europa. I de stora länderna USA, Ryssland 

och Kina berättar ledare sina egna sanningar. De skapar sanningar som egentligen inte 

finns, men som passar deras intressen. 

Rättvisa och demokrati får stå tillbaka för starka ledare. Är det så att furstarna i vår egen 

tid på ett vis börjar likna furstarna på Bibelns tid? När folket var till för fursten och inte 

tvärtom. Då var Israels folk ockuperade och förtryckta. Furstarna skapade sina egna san-

ningar. Kung Herodes gör som han vill. Och folket längtar efter sanning och rättvisa. Vi 

läser om deras längtan varje första advent.

Profeten Sakarja talar om en annorlunda furste. Ropa ut din glädje dotter Sion!....Se din 

konung kommer till dig! Rättfärdig är han…..Han skall förkunna fred för folken….

Orden måste betytt mycket för folket som levt under onda despoter.  

Orden om en annorlunda kung som står för sanning och fred. Han som 

samlar folken. Jag börjar förstå hur hoppfull bilden av rättfärdighe-

tens furste är i min tid. I advent i år vill jag sjunga om rättfärdighetens 

furste. Han som är vägen sanningen och livet. Den annorlunda kungen 

som finns där ute mitt i byn utan att den onde despoten Herodes har en 

aning….. 
Olle Philipsson

Kyrkoherde i Lindberga församling
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Trygg försörjning 
minskar barnadödlighet 
Moe Moe Hlaing bor med sin familj i ett enkelt trähus 
långt ute i deltat. Det är långt till skola och sjukhus. Här 
når bara var femte barn sin 18-årsdag. Malaria och den-
guefeber är vanligt men det är inte ovanligt att barn dör av 
sjukdomar som är enkla att bota.
 – Fattigdomen är svår och många familjer har inte råd 
med näringsrik mat, säger Hein Maung Maung, projekt-
koordinator i det projekt Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer i regionen.
 Moe Moes föräldrar ingår i projektet. De arrenderar 
en liten bit mark där de odlar ris. De fiskar och har två 
grisar och några ankor som ett extra tillskott. Moe Moe 
Hlaings mamma har dessutom gått en kurs i tillverkning 
av energisnåla spisar och säljer dessa vidare. Genom flera 
inkomstkällor får familjen inte bara en ökad inkomst, utan 
även friskare barn.
 – Om familjernas ekonomi stärks så gynnar det indirekt 
barnen. Det påverkar hälsan och möjligheterna att gå i 
skolan, säger Hein Maung Maung. 

En längtan efter kunskap
Moe Moe blir väckt av sin mamma Daw Myint San 
klockan sex. Hon och mamman hjälps åt att laga frukost 
och att ta hand om småsystrarna. På en hylla i huset står 
en buddha-figur, och varje morgon offras ris. Ibland följer 
Moe Moe med sin pappa och arbetar på risfältet. Ibland 
hjälper hon till med hushållssysslorna. När det finns tid 
över leker hon gärna.
 – Jag har tre vänner. Jag ser fram emot att börja i skolan 
så jag kan få fler. Moe Moe vill bli lärare och bo kvar i 
byn. Skolstarten är några månader bort och hon är mycket 
medveten om skolans betydelse.

 – Utbildning gör att man kan göra det man vill. Jag vill 
vara lärare för barn som har lång väg till skolan. Daw 
Myint San berättar att dottern är väldigt vetgirig och frå-
gar om allt. Själv hoppas Daw Myint San att döttrarna ska 
få ett bättre liv. Det är det de lever för.
 – Jag vill att de ska vara friska och att vi ska ha råd med 
utbildning. Jag är alltid orolig. Tidvis har vi ätit för lite, 
men nu svälter vi inte.      

Låt fler fylla fem
Genom att samarbeta med systerkyrkor och partnerorga-
nisationer i utsatta delar av världen, kan Svenska kyrkans 
internationella arbete nå fram till de barn som står utan 
skyddsnät och behöver oss som mest.
 I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första 
advent 2016 till och med januari 2017, samlar vi in pengar 
till Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns 
rätt till ett tryggt liv. Var med oss i kampen mot barnadöd-
lighet. 

Text: Anna Wahlgren 
Svenska kyrkans internationella arbete

Vetgirig: Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit 
fylla fem år för att mat, rent vatten, sjukvård och omsorg 
saknas. Vårt stöd behövs!
 Moe Moe Hlaing är 5 år och bor i Burma. Hennes familj 
deltar i ett projekt som Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer. 

 Foto: Jan-A
llan Stefansson/IKO
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Möten och växt
Glada leenden och välkomnanden möter dem som kommer in 
i entrén till Träslövsläge kyrka från den ruggiga söndagsför-
middagen utanför. Unga och gamla strömmar till för att fira 
gudstjänst. En kyrkvärd ger ett glas vatten till en man som 
sitter i kyrkbänken. I hallen hörs samtal om dagarna som varit 
och det som ska ske. 
 – Kyrkkaffet? säger en man frågande.
 – Det blir i källaren, svarar en kvinna.
 – Då blir det fullt  där nere, konstaterar mannen med både 
glädje och fundersamhet i rösten. 
 Konfirmanderna kommer som vanligt bara några minuter 
innan gudstjänsten börjar. 
 Träslövs församling har många konfirmander och det märks 
när de fyller upp bänkarna längst fram i kyrkan. 
 Några av gudstjänstdeltagarna sitter still i väntan på att 
gudstjänsten ska börja, andra småpratar lite. 
 – Välkommen till Träslövsläge kyrka. Idag ska vi fira guds-
tjänst tillsammans, säger Ola Bjervås, kyrkoherde i Träslövs 
församling. 
 Samtalen avtar i kyrkan för att tystna helt när Ola ber en 
inledande bön. En bön om att vi ska få höra och möta Gud 
och varandra under gudstjänsten. 

Sångtävling under gudstjänsten?
Många av de 86 deltagarna som är här brukar gå hit och det 
märks i bönerna och sångerna. Ibland kan man tro att det 
är en manskör som är här och sjunger. Männens starka sång 
blir en stabil grund för kvinnornas röster att blanda sig med. 
Det låter nästan som att männen tävlar med varandra om att 
sjunga starkast. Gamla fiskare som är vana vid att överrösta 
havets ljud har rejäla röstresurser att sätta in och vet hur man 
använder dem. 
 En bit in i gudstjänsten går Ola upp för den lilla trappan till 
predikstolen och berättar utifrån dagens tema om ett annat 
sätt att vara och tänka. 
 – De följer inte Jesus för att tillfälligt sola sig i glansen av en 
för tillfället populär person. Utan för att Jesus har svaren på 
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deras frågor och innersta längtan, säger han. 
 Det är en predikan som med avstamp i bibelordet 
utmanar oss att tänka annorlunda i dagens jakt på upp-
märksamhet. I början av sista psalmen går tre kvinnor som 
sitter långt bak i kyrkan ut. De ska göra klart det som de 
påbörjade en timma innan gudstjänsten började. 
 När gudstjänsten är slut blir det trängsel i mittgången 
för att komma ut. En del konfirmander klättrar över bän-
karna för att få en bättre position men fastnar ändå i kön 
som leder ner till källaren. Kanske är de rädda att bullarna 
vid kyrkfikat ska ta slut, eller att de inte ska få någon stol 
att sitta på. 

Det är fullsatt 
Idag ska det vara dop senare och församlingshemmet stora 
sal är dukad för dopkalaset så där kan det inte vara kyrk-
fika. Istället blir det nere i källaren och det blir trångt. Alla 
sittplatser är upptagna. 
 Två av de tre som gick ut ur kyrkan i förväg står vid 
kaffetermosarna i ena kanten av rummet. Det är Annika 
Karlsson och Eva Karlsson som dricker kaffe på stående 

fot samtidigt som de övervakar rummet och hjälper till om 
någon vill ha mer kaffe. 
 – Det är väldigt kul att kunna hjälpa till med något, 
säger Annika. 
 – Jag fick en förfrågan och sa ja, säger Eva. 
 Eva har hjälpt till i barnverksamheten i Träslövsläge 
under ganska lång tid men är ny i kyrkfikasammanhang. 
 – Det är en väldigt fin gemenskap bland oss som hjälper 
till vid olika saker i kyrkan, förklarar Eva. 
 Fast de är överens om att det inte bara är bland de frivil-
liga medarbetarna som det är bra 
gemenskap, den sträcker sig över 
hela gemenskapen i Träslövsläge 
kyrka. 
  – Utan oss frivilliga skulle det se 
helt annorlunda ut, säger Annika. 
 Mycket av det som händer i och 
kring Träslövsläge kyrka och för-
samlingshem sköts av ideella medar-
betare. De vill göra saker för andra 
och är glada att de får göra det. 

Grundstenar: En söndag i Träslövsläge kyrka. Ideella medarbetare gör det möjligt. Söndagsskolan leds 
av frivilliga och Annika Karlsson och Eva Karlsson (bilden till höger) förbereder och hjälper till vid kyrkfikat. 



8

Samtal pågår hela tiden
–  Det var hon som berättade om det för mig så jag följde 
med, säger Frida Karlsson och pekar på Angelica Fredrics-
son. 
 – Det var prästen Rebecca som berätta om det här när vi 
pratade innan vi skulle döpa Nellie, säger Angelica. 
 Dopet var i lördags och det är första gången de är på 
Morgoncafé för barn och vuxna i församlingshemmet mitt 
i Varberg. Under en tid har det funnits idéer 
om att ha en grupp för föräldrar och barn 
för det finns många som rör sig mitt i Var-
berg och här finns ingen öppen verksamhet 
för föräldrar och barn av något slag. Den 
närmsta är kommunens öppna förskola på 
Håsten. 
 När några ideella medarbetare ville vara 
med och ansvara för Morgoncafé i för-
samlingshemmet började det under hösten 
2016. 
 Angelica och Frida har lärt känna varandra i föräldra-
gruppen och båda har barn som är knappt fem månader. 
 – Vi bor så nära och det är enkelt att komma hit, säger 
Angelica. 

Som ett extra vardagsrum
Frida bor också i närheten och tycker att det är en bra möj-
lighet att kunna träffas och sitta och prata. Det finns gott 
om plats och lite nya leksaker. 
 Än så länge är det ganska få som har hittat hit och de 
fyra frivilliga kvinnorna som har hand om det leker gärna 
med barnen om de får och mammorna kan sitta och prata. 
Idag är det bara Frida och Angelica som är där. Men det 
gör inte så mycket. Det sköna är ju att kunna sitta och 
prata med någon annan. 
 Det är ett ständigt samtal som pågår. Mellan mammor-
na som lyssnar och berättar om sina barn och kvinnorna 
som har erfarenheter av både barn och barnbarn. Och så 
förstås barnen som också vill prata lite. 

 – Du vill förstås vara i centrum. Det är viktigt att ni 
barn får uppmärksamhet, säger Birgitta Engdahl till Ang-
elicas dotter Nellie och samtidigt till alla andra som hör. 
 Birgitta är mycket engagerad och är gärna med och dri-
ver VuxenBarn i centrum. 
 – Vi tror på att man behöver de här kontakterna. 
Föräldrar som är vana vid att arbeta och träffa mycket 

människor vill och behöver det när de är 
föräldralediga också. Det ger en möjlighet 
att dela erfarenheter med personer i samma 
situation. 

Delar erfarenheter
Alla fyra som är med och håller i det idag 
är pensionerade kvinnor som har mycket 
energi, livserfarenhet och vill hjälpa andra. 
De betonar gärna poängen med att mötas 

över olika åldrar och att vi kan dela med varandra. En del 
barn bor långt bort från sina äldre släktingar och nu har 
de möjlighet att lära känna och träffa andra människor ur 
andra generationer. 
 – Jag tror att vårt samhälle kommer att bli ännu mer 
beroende av frivilligt arbete i framtiden. Det är så många 
som inte hinner med och så mycket som ska göras, säger 
Birgitta. 
 Samtidigt finns det många som vill hjälpa till och inte 
bara vara lediga pensionärer. 
 – Det är så roligt. Man får så mycket tillbaka och det ger 
energi, säger Birgitta när hon berättar om det här engage-
manget och om andra aktiviteter hon också är med i. 

– Du vill förstås 
vara i centrum. 
Det är viktigt 
att ni barn får 

uppmärksamhet

Upptäckare: Frankie och Nellie är på VuxenBarn-grupp i 
Varbergs församlingshem tillsammans med sina mammor. 

På församlingarnas hemsidor kan du se om det finns någon 
verksamhet för föräldrar med småbarn som passar dig. 
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Lindberga församling
Söndag 27 november, 1 i advent
16:00  Invigning av Valinge kyrka 
 med gudstjänst
 Mingel från 15:00, se nästa sida

Söndag 4 december, 2 i advent
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Luciagudstjänst, Stamnared
 Med små och stora
 Körer, se musiksidan
18:00  Kvällsgudstjänst, Valinge 

Söndag 11 december, 3 i advent
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Torpa 
16:00  Lucia- och musikalgudstjänst
 Lindberg 
 Se musiksidan

Söndag 18 december, 4 i advent
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Valinge
16:00 och 19:00 Julkonsert, Lindberg 
 West of Eden och LiTo-kören
 Se musiksidan 

Lördag 24 december, julafton
10:00  Krubbgudstjänst, Valinge
 Sång och musik, se musiksidan 
23:00 Midnattsmässa, Lindberg
 Solosång

Söndag 25 december, juldagen
7:00  Julotta, Torpa
 Linda K Johbarn och Eva Johbarn
7:00  Julotta, Stamnared 
 Valinge/Stamnareds Damkör

Måndag 26 december, annandag jul
16:00  Mässa med julsånger, Valinge
 Sång av Sara Thuresson

Lördag 31 december, nyårsafton
16:00  Nyårsbön, Valinge 

Söndag 1 januari, nyårsdagen
16:00  Cafégudstjänst, Vårt Hus
 Julsånger av Mattias Heljebäck

Fredag 6 januari, trettondag jul
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Valinge

Söndag 8 januari, 1  e trettondagen
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Stamnared

Söndag 15 januari, 2 e trettondagen
9:30  Högmässa, Stamnared 
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 22 januari, 3 e trettondagen
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Valinge
18:00  Taizégudstjänst, Lindberg

Söndag 29 januari, 4 e trettondagen
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Lindberg
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 5 februari, Kyndelsmässodagen
11:00  Storsöndag, Valinge
 Se nästa sida

Söndag 12 februari, Septuagesima
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Stamnared
18:00  Sinnesrogudstjänst, Torpa

Söndag 19 februari, Sexagesima
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Torpa
 Med Små och Stora
 Projektungdomskören
18:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 26 februari, fastlagssöndagen
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Valinge 
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg
 LiTo-kören

Söndag 1 mars, askonsdagen
18:00  Askonsdagsmässa, Torpa

Söndag 5 mars, 1 i fastan
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Lindberg
 Med Små och Stora
 Lilla Dam- och Manskören
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Vardagsgudstjänster
Tisdagar
11:00 Gudstjänst/mässa, Lindgården

Onsdagar 
9:30 Morgonbön, Lindbergs kyrka

Första onsdagen i månaden 
9:00 Morgonmässa, Lindbergs kyrka



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

Messy Church 
I en härlig blandning av mat, aktiviteter, 
pyssel och en andakt kring ett givet tema 
möts vi en vanlig vardagskväll.
Onsdagar 17:00-19:00 i Vårt Hus,  
7/12, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6.

Tillsammans med soppa
En trivsam lunch med hemlagad soppa, 
bröd och kaffe. Någon aktivitet eller ett 
föredrag blir det därefter för den som vill.
Torsdagar 12:00-15:00 i Vårt Hus, 
15/12, 9/2, 9/3, 20/4, 18/5.

Storsöndag med små och stora
På Kyndelsmässodagen ber vi för dem 
som döptes under förra året och de som 
fyllt 4 under året får en egen Barnens bi-
bel. Församlingens barnkörer medverkar.
Söndag 5 februari 11:00 i Valinge kyrka. 

Tala film-tala liv
Vi ser en film och diskuterar den till-
sammans över en kopp kaffe eller te och 
smörgås. För meddelande om specialkost 
ring kansliet 0340-64 11 40.
Onsdagar 18:00-21:00 i Lindbergs för-
samlingshem. 22/2, 22/3, 26/4.

Cafégudstjänst i Vårt Hus
Söndag 1 januari, Nyårsdagen 16:00. 
Julsånger av Mattias Heljebäck.

Bibelstudier
Vi ses varannan tisdag och startar med 
fika och småprat. Därefter diskuterar vi 
en text ur bibeln och någon hemlig gäst 
medverkar. Kaffestund 15:00 och bibel-
studier 16:00-17:00.
Start: 17 januari i Valinge kyrka.

Äntligen invigning
Efter ett års renovering av Valinge kyrka 
öppnas nu portarna och vi får träda in.
Vi startar med mingel, aktiviteter och hap-
penings. Byggarbetare och konservatorn 
finns på plats och besvarar frågor och det 
finns bilder från byggets olika stadier.
15:00 Mingel och aktiviteter.
16:00 Gudstjänst och körsång.
Söndag 27 november i Valinge kyrka.

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

För information om terminsstarter och 
verksamheter se www.lindberga.nu

11

Födelsedag: Fira Jesu 
födelsedag med Julotta 
i Stamnareds kyrka på 
juldagen 7:00.
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Träslövs församling
Söndag 27 november, 1 i advent
10:00  Mässa, Träslöv  
 Kören Luxuria
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Kyrkokören

Söndag 4 december, 2 i advent
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Julmusikal, Träslövsläge
 Sångfåglarna ooch Korallerna
18:00  Kom in i värmen, Träslöv
 Octava Gospel

7 december, onsdag 
17:30  Messy Church, Träslövsläge

Söndag 11 december, 3 i advent
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 18 december, 4 i advent
10:00  Gudstjänst, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Lördag 24 december, julafton
23:30  Julnattsmässa, Träslöv
 Kyrkokören
23:30  Julnattsmässa, Träslövsläge
 Kören Luxuria

Söndag 25 december, juldagen
7:00  Julotta, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Måndag 26 december, annandag jul
18:00  Julens sånger, Träslövsläge
 kören Luxuria

Lördag 31 december, nyårsafton
16:00  Nyårsbön, Träslöv

Söndag 1 januari, nyårsdagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge
18:00  Julens sånger och psalmer, Träslöv
 Allar körer i församlingen

Fredag 6 januari, trettondag jul
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 8 januari, 1  e trettondagen
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 15 januari, 2 e trettondagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 22 januari, 3 e trettondagen
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 29 januari, 4 e trettondagen
10:00  Gudstjänst, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00 Messy Church, Träslöv

Söndag 5 februari, Kyndelsmässodagen
10:00  Mässa, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 12 februari, Septuagesima
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Octava Gospel
10:00  Högmässa, Träslövsläge
17:00  Musik i Träslöv

Onsdag 15 februari
17:30 Messy Church, Träslövsläge

Söndag 19 februari, Sexagesima
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 26 februari, fastlagssöndagen
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Kyrkokören
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 5 mars, 1 i fastan
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

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

Söndagsskola i Träslövsläge
Varje 10:00 gudstjänst är det söndags-
skola i Träslövsläge.

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

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkan och i Servicehuset,
om du har svårt att ta dig dit på an-
nat sätt? Så här gör du: Du ringer Taxi 
Varberg 0340-165 00. Beställ gärna på 
lördagen. Till chauffören uppger du ditt 
födelsenummer (ha gärna legitimation i 
beredskap). 
Du behöver inte betala. Församlingen får 
räkning från taxi.
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Musiken finns på sidorna 16 och 17

Allsång och lotterier
Fredag 17 februari 15:00  i Träslövsläges 
församlingshem med Träslövsläges kyrk-
liga sykrets. Lotteriförsäljningen börjar 
14:45. 

Måndagsträffen
Träslövs församlingsgård. Vi dricker 
eftermiddagskaffe tillsammans och ibland 
har vi också någon form av program. 
Måndagar 14:30-16:00. Avslutning 28 
november, vi börjar igen 23 januari.

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövslägeförsamlingshem 
14:30 onsdagar 9/11, 7/12, 18/1, 16/2, 
15/3 och 12/4. För mer information kon-
takta Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Messy Church 
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat 
för hela familjen.
Träslövs församlingsgård söndag 29 
januari 16:00.
Träslövsläges församlingshem onsdagar-
na 7 december och 15 februari 17:30.

Middagsbön och 
torsdagssopppa 
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
Träslövsläge kyrka 11:30 därefter ser-
veras soppa 11:45- 13:00 i församlings-
hemmet varje torsdag till och med 24 
november. Vi börjar igen 19 januari.

Skjuts till kyrkogården i Träslöv 
varje torsdag till och med 15 december.
Första turen går från Träslövsläges för-
samlingshem 10:00. Börjar igen 9 mars 
till och med 22 juni. 
För mer information ring diakon Marianne 
Klintenberg 0340-20 10 35.

Bibelstudium 
Träslövsläges församlingshem 19:00 fö-
lande söndagar 27/11, 29/1, 26/2, 26/3, 
23/4, 28/5 och 25/6. Ledare är Kalle 
Svensson 0340-20 10 33.

Barnverksamheten 
Börjar vecka 3
Träslövs församlingsgård
Öppet hus, Vuxen-barn-grupp  
Måndag och torsdag 9:00-11:00  
Avslutning 15 december.

Kidz (4-7 år) måndag 13:30-15:00

Kyrkis (8-10 år) måndag 15:00-17:00

After School (10-13 år)  
Måndag 15:00-17:00

Träslövsläges församlingshem
Öppet hus, Vuxen-barn-grupp.  
Tisdag och fredag 9:00-11:00  
Avslutning 16 december. 

Kidz (4-7 år) Musiklek tisdag 14:00-15:30

Kyrkis (8-10 år) tisdag 15:00-17:00

After School (10-13 år) 
Tisdag 15:00-17:00

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den Du önskar 
träffa. Våra telefonnummer är, präster: 
Ola Bjervås 0340-20 10 32, Kalle Svens-
son 0340-20 10 33 Jacob Stille 0340-
20 10 34, diakon: Marianne Klintenberg 
0340-20 10 35.

Ungdomsverksamheten 
Börjar vecka 3
Thank God it’s Tuesday (15+)  
17:30-19:30 i Träslövsläge församlingshem

Thank God it’s Thursday (15+)  
15:30-18:00 i Träslövs församlingsgård

Körverksamheten 
Gospelkören Octava börjar vecka 4.
Onsdagar 18:30–20:45 i Träslövs för-
samlingsgård. Ledare: Zackarias Holmdahl 
Sjöberg 0340-20 10 46.

Kyrkokören börjar vecka 4.
Torsdagar 19:00-21:00  i Träslövsläge 
församlingshem. Ledare: Louise Muhl, 
0340-20 10 39.

Barnkörer börjar vecka 3 och övar i Träs-
lövsläge 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.
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Söndag 27 november, 1 i advent
11:00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
 Gunilla Leander, trumpet
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Stora barnkören
15:00 Gudstjänst, sjukhuskyrkan

Söndag 4 december, 2 i advent
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel 
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00  Oaskväll, Sollyckan

Söndag 11 december, 3 i advent
11:00 Högmässa, Varberg
 Damkör ur Motettkören
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Ljuståg, Young Voices
15:00 Mässa, sjukhuskyrkan
16:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Ljuståg, Lilla och Stora barnkören
 Ungdomskören 
 Arbetskretsen har lotterier
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 18 december, 4 i advent
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Lördag 24 december, julafton
10:00 Samling vid krubban, Apelvikshöjd
 Barnkör
10:00 Samling vid krubban, Sollyckan
17:00 Julbön, Varberg
 Sångensemble
17:00 Julbön, Apelvikshöjd
 Göran Melander, fiol
 Lalle Björk, saxofon
23:00 Julnattsmässa, Varberg
 Mårten Nordhall, sång
 Cecilia Johansson, trumpet

Söndag 25 december, juldagen
7:00 Julotta, Varberg
  Gunnar Törnqvist, sång
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
 Lars Carlsson, sång
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Solosång
15:00 Mässa, sjukhuskyrkan 

Måndag 26 december, annandag jul
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Musikgudstjänst, Varberg
 Se musikuppslaget

Lördag 31 december, nyårsafton
17:00 Nyårsbön, Varberg
 Magdalena Laffrenzen, violin
 David Muhl, flygel och orgel

Söndag 1 januari, nyårsdagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
15:00 Gudstjänst, sjukhuskyrkan
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan

Fredag 6 januari, trettondag jul
11:00 Högmässa, Varberg
 Gunilla Leander, trumpet
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Julens sånger och psalmer, Sollyckan

Söndag 8 januari, 1  e trettondagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 15 januari, 2 e trettondagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 22 januari, 3 e trettondagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 29 januari, 4 e trettondagen
10:00 Psalmgudstjänst, Apelvikshöjd
 SVT spelar in inför TV-gudstjänster
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan

Varbergs församling
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Söndag 5 februari, Kyndelsmässodagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörerna medverkar
 Enkel lunch efter gudstjänsten
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 12 februari, Septuagesima
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 19 februari, Sexagesima
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 26 februari, fastlagssöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Onsdag 1 mars, askonsdagen
18:00 Taizémässa, Varberg
 Med askonsdagstema
18:30 Askonsdagsmässa, Sollyckan
19:00 Askonsdagsmässa, Apelvikshöjd

Söndag 5 mars, 1 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan

Vardagsgudstjänster
Måndagar
9:00 Morgonbön, Sollyckan

Tisdagar, jämna veckor
18:30 Veckomässa, Sollyckan

Onsdagar
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg 
 ej 28/12 och 4/1

Torsdagar
8:30 Mässa, Apelvikshöjd
9:00 Morgonbön, Sollyckan
15:00 Mässa/andakt, sjukhuskyrkan

Prova att sjunga i gospelkör
Under våren är det gospelkörprojekt i 
Sollyckans kyrka. Start onsdag 1 februari 
18:00-19:45 följt av fika. Kören är med 
vid gospelmässan söndag 19 mars 11:00. 
Övningar: 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3 och 
15/3. Anmälan till Lisa Lerman,  
lisa.lerman@svenskakyrkan.se, 
0702-81 87 99.

Bönedag
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 26 november 9:00-15:00 i Apel-
vikshöjds kyrka.

Samling vid krubban
En enkel gudstjänst där vi samlas vid  
krubban. Stora och små sjunger julpsal-
mer tillsammans. Julafton 10:00 i Apel-
vikshöjds och Sollyckans kyrkor.

Julaftonsfirande för alla
Julandakt, julsånger, mat, gemenskap och 
mycket mer. Du får komma hit och vara 
med på så mycket du vill.
Julafton 12:00-16:00 i församlings- 
hemmet, Sveagatan 24.

Oaskvällar
Lovsång, undervisning och förbön i Sol-
lyckans kyrka. Söndag 4 december 18:00 
talar Lars-Olof Stomnell, präst, över 
temat ”Då fyller Herren på”. Söndag 12 
februrari 18:00 får vi lyssna på Berit 
Simonsson, teolog.

Musik och konserter finns 
på sidorna 16-17
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i Lindberga, Träslöv och Varberg
Musik

Invigningsgudstjänst
Den första gudstjänsten i den nyrenoverade kyrkan i Valinge. 
Kyrkan fylls av sång och musik, där vi väntar på julen och låter 
adventsljuset lysa upp i mörkret. Valinge-Stamnareds Damkör 
med flera medverkar.
Söndag 27 november 16:00 i Valinge kyrka

Fridsfursten
Kör- och orgelkonsert
Musik av Bach och en nyskriven adventskantat för två orglar, 
kör och solister. Kantaten är komponerad av Maria Löfberg- 
tonsättare och organist i Falkenberg.
Varbergs Motettkör 
Christina Wide orgel, dirigering 
Maria Löfberg, sopran 
Felicia Gyllenstig-Serrao, alt 
David Muhl och Jonas Roman, orgel
Söndag 27 november 18:00 i Varbergs kyrka

Torgmusik
Attilio Vampore, fiol
Christina Wide, flygel och orgel
Cirka 20 minuters musik
Lördag 3 december 10:00 i Varbergs kyrka

Advents- och julkonsert
Apelvikshöjds kyrkokör och stråkensemble med solister och 
instrumentalister.
Lördag 3 december 16:00 och 18:00 i Apelvikshöjds kyrka

Luciagudstjänst 
Stämningsfulla sånger av Valinge-Stamnareds damkör, 
Mellankören och Valingebarnen.
Söndag 4 december 11:00 i Stamnareds kyrka

Kom in i värmen
Gospelgudsjänst med Octava Gospel
Söndag 4 december 18:00 i Träslövs kyrka

Julkonsert med Varbergs kammarkör
Lördag 10 december 18:00 i Varbergs kyrka

Lucia-och musikalgudstjänst
Lilla Dam – och Manskören samt Projektungdomskören 
bjuder in till en gudstjänst med mycket sång och 
stämningsfull atmosfär.
Söndag 11 december 16:00 i Lindbergs kyrka

Luciakonsert
Boys´voice och Varbergs student&ungdomskör
Christina Wide och Sara Hjort, körledare
Söndag 11 december 16:00 i Varbergs kyrka

Julkonsert  – ”Celtic Christmas”
West of Eden är ett folkrockband från Göteborg som 
satt ihop en julkonsert med keltisk musik. Nu framför de 
”Celtic Christmas” tillsammans med LiTo-kören.
Fri entré. Platsbokning via expeditionen  
0340-64 11 40 eller Eva Johbarn 0705-75 35 26 eller 
eva.johbarn@svenskakyrkan.se
Söndag 18 december 16:00 och 19:00 i Lindbergs kyrka

Julsång i centrum
Körer från Varberg  sjunger sånger och psalmer för och 
med  församlingen.
Torsdag 22 december 16:00, 18:00 och 20:30 i 
Varbergs kyrka
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Krubbgudstjänst
Vi möter Jesus i krubban till sång och musik.
Hulda Wermelin, saxofon 
Arvid Wermelin, trumpet
Julafton 24 december 10:00 i Valinge kyrka

Julens sånger och psalmer
Kören Luxuria 
Måndag 26 december 18:00 i Träslövsläge kyrka

Julens önskepsalmer
Carolikören
Gunilla Leander, trumpet
Sara Ivarsson, flöjt
Psalmer går att önska i förväg via  
www.svenskakyrkan.se/varberg eller lappar i Varbergs kyrka
Måndag 26 december 18:00 i Varbergs kyrka

Nyårskonsert
Alla körer i Träslövs församling
Söndag 1 januari 18:00 i Träslövs kyrka

En stjärna gick på himlen fram 
Trio Anthem: 
Mårten Nordhall, sång  
Elisabet Willix, sång och orgel 
Klas Assarsson, marimba och vibrafon
Torsdag 5 januari 17:00 i Apelvikshöjds kyrka

Julens sånger och psalmer
Ann och  Björn Alinder med vänner
Fredag 6 januari 18:00 i Sollyckans kyrka

A Baroque Christmas
Konsert med Varberg Vokalensemble
Söndag 8 januari 16:00 i Varbergs kyrka

Torgmusik
Christina Wide, orgel
Cirka 20 minuters musik
Lördag 14 januari 10:00 i Varbergs kyrka

Orgelkonsert
Samuel Eriksson och Jonas Roman, orgel
Söndag 15 januari 18:00 i Varbergs kyrka

Torgmusik
Sara Hjort, sopran
Elisabet Willix, alt
Christina Wide, flygel och orgel
Cirka 20 minuters musik
Lördag 4 februari 10:00 i Varbergs kyrka

Gå med dig
Boys´ Voice och Laudate, gosskörer från Varberg  och Lerum 
Nyskriven musik av Edo Bumba, David Oest och Anette Wallin.
Körledare: Christina Wide och Yvonne Carlsson.
Lördag 4 februari 16:00 i Varbergs kyrka

Orgelkonsert
Musik av bland annat J S Bach och F Mendelssohn
Christina Wide och David Muhl, orgel
Söndag 12 februari 18:00 i Varbergs kyrka

Musikcafé
Varbergs Student&Ungdomskör med flera
Tisdag 14 februari 19:00 i Varbergs församlingshem

Orgel&Bild
Andreas Hjalmarsson, orgel och dragspel,
Elisabet Willix, orgel 
Ulf Johansson, foto
Våffelcafe från 16:00
Lördag 18 februari 17:00 i Apelvikshöjds kyrka

Musik i Träslöv
Söndag 19 februari 17:00 i Träslövs kyrka
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På ungdomarnas villkor
Några killar spelar pingis i den ena delen av det stora 
avlånga rummet. Runt ett bord i den andra ändan sitter 
några ungdomar och spelar kort. En del ser ut att stå och 
göra ingenting. Ungdomar som hänger helt enkelt. 
 Det är som det är tänkt för det är Pannkakshäng i Vårt 
hus i Trönninge. Men var är pannkakorna? Pannkakshäng 
utan pannkakor?
 – Just nu är det mitt emellan första och andra setet, 
förklarar Konstantia Karagiannaki. 
 Hon är projektledare för Muve, Mobil Ungdomsverk-
samhet i Varberg. Det är en satsning Varbergs kommun 
gör som riktar sig mot ungdomar utanför tätorten. Många 
har nog sett den färgglada och livgivande minibussen med 
Muve skrivet i gult på sidorna. Glädjen, energin och livet 
stannar inte vid bussen utan sprids runt Konstantia som 
har en självklar plats i rummet oavsett var hon är. 
 Muve består även av Adnan Bianca och Malin Wessberg. 

 Första delen av pannkakshänget är för de under 15 år 
och andra delen är för äldre ungdomar. 
 – Ska vi sätta igång och göra fler pannkakor? frågar 
Konstatia 
 – Vi har inte så mycket kvar att göra pannkakor av. 
Malin är iväg och handlar mer, svarar Adnan som också 
arbetar med Muve och sitter några bord bort. 

Mobilt i plats och tanke 
Han pekar på killarna som spelar pingis och säger att 
de var väldigt hungriga och åt upp allt. Han hade utma-
nat dem i pingis. Om de vann skulle han köpa pizza till 
dem och om han vann skulle de göra pannkakor. Många 
pannkakor fick ungdomarna steka efter förlusten. Det är 
så hänget fungerar. Att de gör pannkakor och allt annat 
tillsammans. 
  – Vi jobbar mycket på det sättet. Aktiverar ungdomarna 

och försöker få dem att göra saker. Ofta 
kommer idéerna från dem och vi hjälper 
till, säger Konstantia. 
 Muve är mobilt och flexibelt både när 
det handlar om plats och aktivitet. 
 – Vi samarbetar gärna med lokala 
aktörer för att aktivera ungdomarna. Det 
är inte tänkt att vi ska komma som kon-
kurrenter utan vi är ett stöd som tillför 
resurser och verktyg till unga för att deras 
projekt ska kunna fortsätta utan att vi är 
med, förklarar Konstantia. 

Samarbetar
Pannkakshänget i Vårt hus är ett sam-
arbete mellan Lindberga församling och 
Muve. Församlingen har lokalen och i 
vanliga fall är deras församlingspedagog 
Malin Magnusson med fast idag är hon 
inte det. 

Inspirerar:Konstantia Karagiannaki är en 
del av Muve som fokuserar på att aktiviera 
och inspirera ungdomar på Varbergs 
landsbyggd.



 – Samarbetet med Svenska kyrkan är väldigt positivt. 
Både här i Trönninge och på andra platser. På många sätt 
har vi samma mål med det vi gör och då fungerar det bra. 
 Det handlar om att ge ungdomar en möjlighet att växa 
och göra saker på sina egna villkor. Kyrkan och Muve kan 
tillsammans hjälpa till att uppmuntra och aktivera ungdo-
marna. 
 Konstatia går bort till de kortspelande ungdomarna. 
 – Ska vi sätta igång och göra pannkakor med det vi har 
så får vi se hur långt det räcker? frågar hon. 
 – Vi ska bara spela klart, svarar en av dem. 
 En liten stund senare går alla ut i köket. Stekpannor 
förbereds och smeten fixas. Alla hittar något att göra och 
de är i full gång. 

Tillsammans: Det 
är inte personalen 
som gör pannkakor åt 
ungdomarna när det är 
Pannkakshäng i Vårt hus 
i Trönninge. Alla går ut i 
köket och hjälper till på 
olika sätt. 
 Efter fotograferingen 
tog alla itu med någon 
uppgift. 
 Mitt i bilden står 
Adnan och Konstantia 
som arbetar med Muve. 
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Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Du tyder 

stjärnor. Stå 

över 2 slag.

D
u ser 

stjärnan. Slå 

ett extra 

slag. 

D
u är vilse. 
G

å in i 
m

itten.

Du är vilse. 

Gå in i 

mitte
n.

D
u 

är
 v

ils
e.

 

G
å 

in
 i 

m
it

te
n.

Du är vilse. 

Gå in i 
mitten.

D
u 

m
öt

er
 

he
rd

ar
na

. 

St
å 

öv
er

 e
tt

 

sla
g.

 

D
u 

se
r 

st
jä

rn
an

 ö
ve

r 
st

al
le

t.
 S

lå
 e

tt
 

ex
tr

a 
sl

ag
.

Je
su

s f
öds. 

St
å ö

ve
r t

vå
 

sla
g och

 fir
a. 

Slå tärningen 
och gå ut åt det 

håll den visar. 

Du hjälper 

Josef och 

M
aria. Vänta 

ett slag. 

Änglahjälp. Slå ett extra slag.
Du måste träffa 

Herodes. Stå 
över 2 slag.

Kam
elen 

hittar vatten. 

Slå ett extra 
slag.

StartMål

Spel
För barn och 

alla andra

Ju
lsp

el

1, 2

3, 45
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