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– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. 
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
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Valinge kyrka

Göra reportage på kyndelsmässodagen söndag 5 februari

En kyrka med gemenskapen i fokus
Det är inga andra gudstjänster i Lindberga församling 
för det är storsöndag i Valinge kyrka. Alla som har döpts 
under året har fått en särskild inbjudan och alla barn som 
fyllt fyra år och vill får ta emot Barnens bibel under guds-
tjänsten. Församlingens barnkörer är med och sjunger och 
det är fullt i kyrkan. 
 När kyrkoherden Olle Philipsson hälsar välkomna märks 
det hur glad han är. Många är samlade och på gott humör. 
 – Efter gudstjänsten blir det korv och bröd längst bak i 
kyrkan. Och det blir polska kakor också, säger han som 
del av all information inför gudstjänsten. 

Alla är med och gör det 
Det är en av församlingsmedlemmarna som fyller år och 
hennes släktingar från Polen är på besök och vill bjuda på 

kakor. En detalj Olle tycker är värd att uppmärksamma, 
för kyrkans gemenskap byggs av alla enskilda människor 
som är med. Han presenterar också The Parish Band som 
får tillägget next generation för det är en ny upplaga av 
barn-bandet som ska spela idag. De har övat i ett halvår 
och nu är det dags för första spelningen. 

Planering och improvisation
Tillsammans gör vi alla gudstjänsten, en del är väl inövat 
och planerat annat improviserat. Processionen som inleder 
gudstjänsten fick sina sista deltagare några minuter tidigare 
när några konfirmander som kom till kyrkan fick frågan 
om de ville bära korset och sa ja. 
 Redan en liten bit in i gudstjänsten är det dags för The 
Parish Band som leder församlingen i en av sångerna. 

Bättre: Mycket händer under Storsöndagens mässa i Valinge kyrka som renoverades under förra året. Den röda mattan togs 
bort, de främre bänkarna vinklades lite mot mitten och ramper upp till koret byggdes i sidogångarna. Allt för att fler ska kunna 
vara med i gemenskapen och göra kyrkan levande. 
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Äntligen: Vid renoveringen byggdes barnens läktare längst bak i 
kyrkan. En liten plats där det finns pysselmaterial och barnen kan vara 
under gudstjänsten. Den är upphöjd så att barnen och deras föräldrar 
kan se över huvudena på de som sitter i kyrkbänkarna och vara med 
i gudstjänsten. För barnen ska inte gömmas, de ska vara med på sina 
villkor. 
 Eftersom hela gudstjänsten satte barnen i fokus och många var med 
och sjöng användes inte barnens läktare så mycket. Men några barn 
ville ha en liten pysselpaus. 

Glädjen smittar av sig. Liksom den gör av barnkörerna som 
sjunger. 
  – Så fungerar kyrkan också, säger Olle under den korta pre-
dikan som kommer en bit in i gudstjänsten. Vi finns här för var-
andra. Vi vuxna får hämta inspiration och glädje från de mindre 
och de mindre kan få lära sig hur saker fungerar av oss äldre. 

För gemenskap med varandra och Gud
När kyrkan byggdes om tänkte de mycket på hur det skulle ske 
för att det skulle vara lättare att uppleva gemenskap i gudstjäns-
ten för den är viktig. 
 – Ibland frågar folk mig varför de ska gå i kyrkan. ”Vad får 
jag ut av det?” kan de undra. Jag tänker att jag inte går i kyrkan 
för min egen skull utan för din skull, och din skull, säger Olle 
samtidigt som han pekar på olika människor framför sig. 

Hoppets ljus
Det är kyndelsmässodagen och då handlar det om hoppets ljus 
och när Maria och Josef bar fram Jesusbarnet i templet när han 
var alldeles nyfödd. Då mötte de en man som hette Symeon och 
som när han såg Jesus förstod att det var Messias som kom till 
alla människors frälsning. Ett ljus tändes i världen. 
 I Valinge kyrka kopplas detta ihop under storsöndagen. 
 – Nu ska vi tända ljus för alla som har döpts i Lindberga 
församling under förra året. Det är 77 stycken, säger Martina 
Vallerius och lyfter upp en kruka med ljus. 
 The Parish Band spelar under ljuständningen som dock pågår 
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längre än låten varar. Eva Johbarn 
som leder barnkören frågar dem lite 
diskret om de vill sjunga en sång och 
de svarar ivrigt att de vill. Ett oförbe-
rett sångframträdande får fortsätta att 
leda mässan framåt under ljuständ-
ningen. 
 An av gudstjänstens sista stora 
delar är nattvarden. Den inleds med 
bön, sång och fridshälsning. 
 – Under fridshälsningen får vi 
sträcka handen till varandra och hälsa 
på varandra med orden Guds frid, 
säger Olle. 
 Ännu ett sätt att betona att vi är 
här tillsammans och att gemenskapen 
med varandra är viktig, inte bara 
gemenskapen med Gud. 

En ny böneplats 
Hela kyrkan kommer i rörelse när det är dags att ta emot natt-
varden, Kristi kropp och blod i form av bröd och vin. Det finns 
två stationer att gå till, en längst fram och en i mitten. Många 
går också till den nybyggda böneplatsen. Några bänkar i bakre 
halvan av kyrkan har gjorts kortare för att ge plats för en böne-
plats. Än så länge finns där inte så mycket mer än en ljusbärare, 
men det ska bli mer. De tänder ett ljus. Stannar upp lite. 
 När gudstjänsten är slut blommar samtalen upp i kyrkan och 
det blir kö till korvutdelningen längst bak i kyrkan. Många kän-
ner varandra och har inte setts på ett tag. Mässans gemenskap 
blir en mer vardaglig gemenskap en stund innan besökarna går 
ut och sätter sig i bilarna för att fortsätta gudstjänsten i den 
vardag de lever i.  

Kyrktorget: Efter gudstjänsten bjuds det på korv och bröd till alla hungriga guds-
tjänstbesökare. Några kyrkbänkar längst bak togs bort och ett mycket enkelt kök 
med kokplatser och några bord att fika runt skapades. En plats för gemenskapen att 
fortsätta på efter gudstjänsten.

Födelsedagspresenter: Alla som fyllde fyra år under förra året 
fick ta emot en barnbibel om de ville. En del barn gick fram utan 
föräldrar andra fick slå följe med föräldrarna när de fick en bibel 
från Lindberga församligns som prästen Martina Vallerius delade ut. 



En livsrytm som 
kan provocera
– Vill du höra den långa eller korta versionen? Den korta: 
För att Gud ville. 
 Sen börjar Lasse Bengtsson med en något mer detaljerad 
förklaring om hur han blev kristen. Han var ateist och 
via fredsrörelsen på tidigt 80-tal hörde han ett föredrag 
om kärnvapenkrig. Då gick och järnridån som en gräns 
genom Europa och supermakterna stod på var sin sida 
och hotade med kärnvapen. Konsekvenserna av ett 
krig skulle bli katastrofala och inga människor skulle 
överleva. 
 – På vägen till tåget från Lund gick jag in i dom-
kyrkan och där fanns en bok med en kärnvapen-
svamp på framsidan. Guds makt är annorlunda 
hette den och är skriven av Caroline Krook. Den 
kostade 25 kronor, säger Lasse och skrattar lite 
över det faktum att han minns priset. 

Organisationen blev människor
Han köpte boken och tog med den hem 

och läste. 
 – Den grep tag i mig och jag 
hade väl en längtan. Det stod i den 
att Svenska kyrkan kan gå under 
men inte Kristi kyrka. 

 En del av Lasses tveksamhet kring religion handlade just 
om kyrkan som institution men nu började han förstå att 
kyrkan skulle kunna vara något annat än en organisation. 
En ny översättning av Nya testamentet hade just kommit 
ut och Lasse försökte läsa den. En bit in i Markusevang-
eliet tröttnade han och gav upp. Men något fanns det kvar. 
 En tid senare, hösten 1982, fick hans dotter Moa en 
inbjudan till söndagsskola.
 – Jag visste inte vad jag sökte eller ville, men jag kunde inte 
låta bli att gå dit. Det är det jag menar med att Gud ville. 

6
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 Den kontakten med kyrkan var avgörande och fick Lasse 
att vilja pröva.
 – Då i oktober -82 knäppte jag mina händer och bad. 
Och så gick det till. Det var ingen hallelujaupplevelse eller 
änglar utan stilla i mörkret i sängen. Jag bad: Här är jag. 

Mötte en öppen famn
Lasse gick till sin första nattvard sedan konfirmationen 
i Hertings kyrka i Falkenberg som han bodde i då. Där 
sjöng de en sång som innehåller meningen ”Jag vill göra 
mitt liv till en lovsång till dig.”
 – Det har följt mig hela mitt liv. Att tron är något som 
berör hela livet. 
 Då var det viktigt för Lasse, och är än 
idag, att det handlade om människor och 
inte bara om organisation och lära. 
 – Jag mötte en öppen famn hos dem i 
kyrkan. Organisationen Svenska kyrkan 
tog form i människor och då är det en 
levande gemenskap. 
 Nu är Lasse kyrkvärd i Varbergs kyrka 
och får vara med och välkomna och ta 
emot alla som kommer dit till gudstjäns-
ten. 

Fyra vägvisare
Lasse är engagerad i rörelsen Korsvei som har sitt ur-
sprung i Norge men har även en svensk gren. Den har fyra 
Vägvisare. Söka Jesus Kristus, främja rättfärdighet, leva 
enklare och bygga gemenskap. De fyra punkterna pekar på 
en riktning.
 – Hela mitt kristna liv är en vandring och då gäller det 
att ha en riktning. 
 På Korsveis sommarmöten bor och lagar de mat tillsam-
mans samtidigt som de är med i bibelstudier, samtal och 
gudstjänster och riktningen konkretiseras. 
 – Där sker många mänskliga möten där vi pratar om 
livets allvar och livets lek. Vi möts där vi är i livet och byg-
ger gemenskap. 

 Det blir ett flöde som ger inspiration till tron och resten 
av livet. Som det här med att främja rättfärdighet och leva 
enkelt. 
 – Jag har arbetat i 44 år och jobbat deltid 22 av dem. 
Det enklaste sättet är att ha mindre pengar. Då gör vi ett 
mindre ekologiskt fotavtryck. Att jag är vegetarian är 
också en konsekvens av min kristna tro. Det handlar också 
om det ekologiska fotavtrycket och om djurindustrin. 

Det är som att andas
Nu är Lasse pensionär så då finns det mer tid till det som 
han tycker är bästa sättet at hitta rätt väg i vardagen. 

  – Bönen är a och o och där 
följer jag en rytm som är kopplad 
till Korsvei och på norska heter 
Veigrep. Den rytmen innebär inte 
bara daglig bön utan även en årlig 
retreat. 
 I bönen och den dagliga reflektio-
nen hämtar Lasse kraft att fortsätta 
hoppas och hjälpa andra. 

Vi gör vårt bästa
– En konfliktfri värld tror jag aldrig 
vi får se. Men varje människa har 
en plikt att göra jorden så beboelig 

och säker som möjligt. Det ligger i människans natur att vi 
har en inneboende förmåga att vara med-lidande. Det med-
lidandet kan förlora i kampen mot egoismen och jaget. 
 Trots bra metoder och många års övning blir det inte 
alltid som Lasse önskar att det skulle bli. 
 – Sen faller jag liksom alla människor för egoismen. 
Då är jag tillbaka i bönen och förlåtelsen. Har jag sårat 
någon försöker jag be om förlåtelse. Handlar det om andra 
misstag så tänker jag att jag ska göra bättre nästa gång. 
Jag lever i förlåtelsens ljus och tror att jag är förlåten, säger 
Lasse Bengtsson.  

– Hela mitt kristna 
liv är en vandring 
och då gäller det 
att ha en riktning, 

säger Lasse Bengtsson
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Livligt när barnen intar kyrkan
– Vi har kyrkan för oss själva, säger ett av barnen och de 
fyra som har kommit springer in i kyrksalen. 
 Lampor tänds och släcks i en prövande oordning. Sen är 
det musikinstrumentens tur. Framför allt trummorna, men 
även pianot får känna på de nyfikna händerna. Spelandet 
är inte bara slumpvis tryckande och bankande. De som 
spelar vet vad de gör och fyller rummet med musik. 
 Church Friday i Apelvikshöjds kyrka ska strax börja och 
barnen har kyrkan för sig själva medan Amelie Jonsson 
och Thomas Espersson som har hand om det ikväll är i 
köket och plockar fram fikat. 

Fanns inget att göra för barnen
Det var några familjer som går i Apelvikshöjds kyrka på 
söndagarna som tyckte att det skulle vara kul och bra med 
något för 10-13-åringar. Det fanns inte så mycket för dem 
att göra i Varberg. Föräldrarna anmälde sig som frivilliga 
och kvällarna drog igång. Varannan fredagskväll träffas 
de och fyller kyrkan med liv så som det blir när barnen får 
bestämma. 
 När tiden är inne har ett barn till kommit och det börjar 

med det viktigaste. Smörgås, saft och chokladboll. Lite 
energi behövs för att de ska orka hela kvällen. 
 De fem barnen går på fyra olika skolor i Varberg men 
känner varandra lite ändå för de ses i kyrkan och har träf-
fats tidigare på Church Friday. Det är några nya i gruppen 
som just har blivit tillräckligt gamla och äntligen får vara 
med. Några som brukar komma är bortresta och några 
andra sjuka. 

Omväxlande och tryggt
Kanske är det därför lekarna fungerar så bra och alla vå-
gar satsa, testa och vara med. Eller så är det bara för att 
det är en gemenskap där alla får vara med. 
 Även om de inte är så många och lekarna är ganska still-
samma är stämningen intensiv och kvällen går snabbt. 
 – Nu ska vi plocka undan och sen samlas i kyrkan för en 
liten andakt, säger Thomas. 
 De går in i kyrksalen igen och sätter sig längst fram i en 
ring på kuddar på golvet. Stilla sånger, en textläsning och 
bön. Högt tempo innan, nu stilla koncentration. Troligen 
ett bra sätt att avsluta fredagskvällen på. 

Smaka på: Det är Church 
Friday i Apelvikshöjds 
kyrka och lekdags. Thomas 
Espersson och Amelie 
Jonsson är de två frivilliga 
medarbetarna som håller i 
kvällen. Här får barnen gissa 
vad det är för saker de får 
smaka och lukta på. 
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Samtal pågår
Kaffedoften och sorlet av röster fyller församlingsgården i 
Träslöv. Måndagsträffens deltagare sitter redan runt borden 
och samtalen är igång. Ingen kommer sent för de vill vara 
med från start. En och annan tittar lite längtansfullt på kaf-
fekannorna och kakfaten. 
 – Nu är klockan 14:30 och det är dags att börja. Välkom-
men till vårens första Måndagsträff, säger Kalle Svensson, 
präst i Träslövs församling. 
 Han börjar med att presentera vårens program. 
 – Idag ska vi bara träffas och fika. Nästa vecka kommer 
Stigs grabbar och... Ja, dem har ni ju hört förut, säger han 
ackompanjerad av instämmande igenkännande från alla som 
är där. 
 Faten med fikabröd ställs fram och kaffet hälls upp i kop-
parna. 

Kommer hit för att träffas
Under de tio år som Måndagsträffen har hållit på har formen 
ändrats lite. Ibland kommer det någon som sjunger, berättar 
något eller liknande. Ofta är det gemenskap och kaffe som är 
programmet. Det är just det som får folk att komma hit. 
 – Jag kommer hit för att träffa folk, säger Ture Karlsson.
 – Träffas och prata lite, instämmer Gunborg Thorsson. 
 Vid deras bord sitter Ingo Johansson också. 
  – Det har blivit en samlingsplats för gamla Träslövs- och 
Läjesbor, förklarar han. 
 Men även om man inte är från Träslöv eller Läjet är man 
varmt välkommen.
  – Det kommer nya ibland och de nya som kommer stannar 
ofta kvar och fortsätter att vara med, säger Kalle som också 
är med i samtalet runt bordet. 
Kaffekopparna fylls på och samtalsämnen rör sig fritt kring 
saker som händer i Varberg, kommande tunnelbyggen och 
anekdoter kring saker som har hänt. 
 Ingen går innan tiden är slut för alla vill vara med i samta-
len och gemenskapen så länge som möjligt.

Måndagsträffen: Varje måndag 
samlas de i Träslövs församlingsgård för 
att dricka kaffe och prata med varandra. 
En gemenskap för alla som vill vara med. 
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Lindberga församling
Söndag 5 mars, 1 i fastan
9:30  Högmässa, Valinge 
11:00  Gudstjänst, Lindberg
 Med små och stora
 The Parish Band
 Lilla Dam-och Manskören
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 12 mars, 2 i fastan
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora 
 Valingebarnen
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 19 mars, 3 i fastan
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Torpa 
18:00  Sinnesrogudstjänst, Valinge 
 Valinge-Stamnareds Damkör

Söndag 26 mars, Jungfru Marie beb
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Valinge
18:00  Taizégudstjänst, Lindberg 

Söndag 2 april, 5 i fastan
Brödförsäljning efter alla gudstjänsterna
9:30 Högmässa,  Valinge 
11:00 Gudstjänst, Lindberg
18:00 Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 9 april, palmsöndagen
9:30  Högmässa, Torpa 
11:00 Gudstjänst, Stamnared 
16:00 Cafégudstjänst, Vårt Hus, Trönninge
 Mellankören, se nästa sida

Torsdag 13 april, skärtorsdagen
18:00  Skärtorsdagsmässa, Lindberg 
18:00  Skärtorsdagsmässa, Valinge

Fredag 14 april, långfredagen
9:30  Långfredagsgudstjänst, Lindberg
 Stilla musik
9:30  Långfredagsgudstjänst, Stamnared
 Valinge-Stamnareds Damkör
11:00  Långfredagsgudstjänst, Torpa
 Stilla musik
11:00  Långfredagsgudstjänst, Valinge
 Valinge-Stamnareds Damkör

Söndag 16 april, påskdagen
9:30  Högmässa, Torpa
 Trumpetmusik
11:00  Gudstjänst, Valinge
 Med små och stora
 Valingebarnen

Måndag 17 april, annandag påsk
9:30  Emmausvandring, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Stamnared
16:00  ”Påskens glädje”, Lindberg
 LiTo-kören, Ungdomskören
 Se musiksidan

Söndag 23 april, 2 i påsktiden
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Valinge
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 30 april, 3 i påsktiden
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Lindberg

Söndag 7 maj, 4 i påsktiden
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora 
 Valingebarnen. Avslutning
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 14 maj, 5 i påsktiden
9:30  Högmässa, Valinge 
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Musikgudstjänst, Stamnared
 TvåSpann&Byastråket
 Lindbergakören, se musiksidan

Lördag 20 maj
11:00  Konfirmation, Lindberg
 Grupp Grön konfirmeras

Söndag 21 maj, bönsöndagen
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Valinge
16:00  Musikal ”Luthers ungar”, Lindberg
 Se musiksidan

Torsdag 25 maj, Kristi himmelsfärdsdag
8:00  Gökotta, Valinge, Sinanders kulle
 OBS! Tiden 
11:00  Gudstjänst, Torpa
 Valinge-Stamnareds Damkör

Lördag 27 maj
11:00  Konfirmation, Lindberg 
 Grupp Blå

Söndag 28 maj, söndag före pingst
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Lindberg

Söndag 4 juni, pingstdagen
9:30  Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Valinge 
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Tisdag 6 juni, nationaldagen
18:00  Sommarkonsert, Lindberg
 LiTo-kören och musiker
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Musiken finns på sidorna 16 och 17

Söndag 11 juni, heliga trefaldighets dag
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Stamnared
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa 

Söndag 18 juni, 1 sönd. e trefaldighet
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared 

Vardagsgudstjänster
Tisdagar 11:00
Gudstjänst/mässa, Lindgården

Första onsdagen i månaden 9:00
Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Torsdagar 9:30 
Morgonbön, Lindbergs kyrka

Tillsammans med soppa
Kom och ät sopplunch med oss.
Vårens föredrag/aktiviteter därefter:
9 mars: Sara Thuresson sjunger egna 
sånger och berättar om sitt arbete med 
musik i fängelser.
20 april: ”Blommor och blad”. Faurås 
handelsträdgård besöker oss. Möjlighet 
att köpa växter.
18 maj: Allsång med Lindbergakören. 
Avslutning med tårta. 
Ovanstående torsdagar 12:00-15:00 i 
Vårt Hus i Trönninge.

Messy Church 
Maten är klar. Kom med familj och 
grannar till en kväll i gemenskap och 
glädje. Utifrån ett tema har vi pyssel och 
aktiviteter. Vi avslutar med sång och en 
andakt. Onsdagar 17:00-19:00 i Vårt Hus 
i Trönninge, 5/4, 3/5 och 7/6.

Tala film-tala liv
Filmvisning och diskussion till kaffe/te och 
smörgås. För specialkost ring expeditio-
nen, 0340 64 11 40. 22/3: Nyckeln till 
frihet och 26/4: Luther. 18:00-21:00 i 
Lindbergs församlingshem.

Passionsandakterna
Vi följer Jesu lidande och hans vandring till 
korset på långfredagen. Välkommen att 
följa med i Markusevangeliets text och 
känsla genom fastan. Torsdagar 16:00-
17:00 i Valinge kyrka. 2/3, 9/3, 16/3, 
23/3, 30/3 och 6/4.

Sedermåltid
Vi firar den judiska påskmåltiden som 
Jesus firade med lärjungarna.
Tisdag 11 april 18:00 i Valinge försam-
lingshem. Anmälan senast 6 april till 
expeditionen 0340-64 11 40.

Modet att ingenting göra - 
miniretreat i vardagen
Fastan – en tid för reflektion kring att 
leva sitt liv i tro och tillit. Vi möts i tyst-
nad och reflektion över några av texterna 
i ”Modet att ingenting göra” – en bok om 
det svåra mötet av Lars Björklund.
9/3, 16/3, 23/3, 30/3 och 6/4. 
17:30-18:45 i Torpa kyrkstuga
Kaffe/te och fralla. Meddela specialkost. 
Anmälan senast 3 mars till Martina Val-
lerius 070-69 69 970 eller
martina.vallerius@svenskakyrkan.se

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

Retreat på Helsjöns 
folkhögskola
Ett dygn i stillhet och eftertanke då vi 
möts i bön och sång. Övernattning med 
helpension. Fredag 19 maj 17:00 till lör-
dag 20 maj 15:00 med Kerstin Arvidsson 
och Martina Vallerius. Anmälan senast 5 
maj. Begränsat  antal platser. För infor-
mation och kostnad ring expeditionen  
0340- 64 11 40.

Cafégudstjänst
Fira palmsöndagen med kaffestund 
och sång av Mellankören. Det blir även 
brödförsäljning och lotteri. Söndag 9 april 
16:00 i Vårt Hus i Trönninge.

Emmausvandring
Vi vandrar ut i Stamnared och läser om 
lärjungarna som på sin vandring mötte 
den uppståndne Jesus. Därefter avslutar 
vi med en gudstjänst i Stamnareds kyrka 
annandag påsk 17 april 11:00. 
Samling 9:30 vid Stamnareds bygdegård.

För information om terminsstarter och 
verksamheter se 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.
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Träslövs församling
Söndag 5 mars, 1 i fastan
10:00  Mässa, Träslöv
 Ökenpärlan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge 
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 12 mars, 2 i fastan
10:00 Gudstjänst, Träslöv
 Nattens pärla
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 19 mars, 3 fastan
10:00  Mässa, Träslöv
 Uppståndelsepärlan
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Kyrkokören

Söndag 26 mars, Jungfru Marie beb
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Gudspärlan
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 2 april, 5 i fastan
10:00  Mässa, Träslöv
 Ökenpärlan, Spectrum
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 9 april, palmsöndagen
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Hemlighetspärlorna
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Messy Church, Träslöv

Stilla veckan, måndag 10-onsdag 12 april
18:30  Passionsgudstjänst, Träslövsläge 
 Med musik

Torsdag 13 april, skärtorsdagen
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslöv
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge 

Fredag 14 april, långfredagen
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Nattens pärla, Kyrkokören
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 16 april, påskdagen
10:00  Mässa, Träslöv
 Uppståndelsepärlan
 Octava Gospel
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Påsklunch (se nästa sida)
 Kyrkokören

Måndag 17 april, annandag påsk
11:00 Ekumenisk gudstjänst, Pingstkyrkan
 Pelle Hörnmark medverkar

Söndag 23 april, 2 i påsktiden
10:00  Mässa, Träslöv
 Gudspärlan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
17:00  Musik i Träslöv

26 april onsdag
17:30 Messy Church, Träslövsläge

Söndag 30 april, 3 i påsktiden
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Bekymmerslöshetspärlan
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 7 maj, 4 i påsktiden
10:00  Mässa, Träslöv
 Kärlekspärlorna
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge

13 maj lördag
10:00  Konfirmationsgudstjänst, Träslöv
13:30 Konfirmationsgudstjänst, Träslöv

Söndag 14 maj, 5 i påsktiden
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Jagpärlan
10:00  Högmässa, Träslövsläge
17:00  Musikgudstjänst, Träslövsläge
 Kyrkokören

Lördag 20 maj
10:00 Konfirmationsgudstjänst, Träslöv
13:30 Konfirmationsgudstjänst, Träslöv

Söndag 21 maj, bönsöndagen
10:00  Mässa, Träslöv
 Tystnadspärlan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Musikgudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Torsdag 25 maj, Kristi himmelsfärdsdag
8:00  Gökotta på Johns kulle
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 28 maj, söndag före pingst
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Gudspärlan
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 4 juni, pingstdagen
10:00  Mässa, Träslöv
 Doppärlan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
13:00  Äventyrsdag, Träslöv

Söndag 11 juni, heliga trefaldighets dag
10:00  Gudstjänst, Träslöv
 Gudspärlan, kyrkokören
10:00 Högmässa, Träslövsläge

Söndag 18 juni, 1 sönd. e trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge
14:00  Friluftsgudstjänst, Träslövs smedja
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Musiken finns på sidorna 16 och 17

Vardagsgudstjänster
Jämna onsdagar
8:00  Morgonmässa, Träslövs kyrka
14:30 Kort veckogudstjänst 
 Träslövsläge servicehus, Storg. 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 annat 
sätt? 
Så här gör du: Du ringer Taxi Varberg 
0340-165 00. Beställ gärna på lördagen. 
Till chauffören uppger du ditt födelse-
nummer (ha gärna legitimation i bered-
skap). Du behöver inte betala. Försam-
lingen får räkning från taxi.

Passionsgudstjänst med musik 
Träslövsläge kyrka 10-12 april 18:30.
Vi lyssnar till Passionshistorien om Jesu 
lidande från de gamla läsningarna och 
lyssnar till musik samt sjunger passions-
psalmer mellan texterna. 

Påsklunch 
Var med och fira påsk med Träslövs 
församling efter högmässan i Träslövsläge 
kyrka. Kostnad: 70 kronor för vuxen och 
30 kronor för barn. Påskdagen 16 april. 
Anmälan till expeditionen 0340-20 10 
30 senast 7 april. 

En eftermiddag för Svenska 
kyrkans internationella arbete
Till förmån för årets fasteinsamling 
”Maträtten”, Träslövsläge församlingshem 
lördag 11 mars 14:00-16:00.
Brödförsäljning och lotterier. Vi tar tack-
samt emot hembakat till försäljningen.
Servering av kaffe/saft och våfflor. 
Dragspelsmusik och allsång med Johnny 
Andersson från Träslövsläge. 

Frukost med föreläsning 
Lördag 25 mars i Träslövsläge försam-
lingshem. Tema: Var-dags-tro, Berit 
Simonsson, inspiratör för Oas-rörelsen
Drop in-frukost från 8:45, föreläsningen 
börjar 9:30. Anmälan till expeditionen 
senast torsdag 23 mars, 0340-20 10 30,  
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se.
Kostnad: 40 kronor.

Kyrkogårdsvandring
Söndag 7 maj 15:00. Vi samlas vid 
kyrktrappan i Träslöv. Efteråt bjuder vi på 
kaffe i Församlingsgården. Skjuts erbjuds 
från Träslövsläge kyrka 14:30 och vi vill 
gärna veta hur många som önskar skjuts 
senast 4 maj. Anmälan till expeditionen, 
0340-20 10 30.

Måndagsträffen 
Måndagar 14:30-16:00 (ej 17/4) i Trä-
slövs församlingsgård. Vi dricker efter-
middagskaffe tillsammans och vid några 
tillfällen under våren har vi någon form 
av program. 20/3 Radiopratare Lennart 
Jonsson, 10/4 ”Bara på skoj” och 24/4 
Martin & Tommy.

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövsläge församlingshem 
14:30 onsdagarna 15 mars och 12 april. 
För mer information kontakta gärna Kalle 
Svensson, 0340-20 10 33.

Messy church
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat. 
För hela familjen.  
Söndag 9 april 16:00 i Träslövs försam-
lingsgård.
Onsdag 26 april 17:30 i Träslövsläges 
församlingshem.
Missa inte vår gemensamma Äventyrsdag 
i Träslöv söndag 4 juni 13:00.

Middagsbön- och 
torsdagssoppa 
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
kyrkan 11:30 därefter serveras soppa 
11:45-13:00 i Träslövsläge församlings-
hem varje torsdag till och med 18 maj. 

Skjuts till kyrkogården i Träslöv 
Varje torsdag från och med 9 mars till och 
med 22 juni. Första turen går från Träs-
lövsläges församlingshem 10:00.
För mer information ring diakon Marianne 
Klintenberg, 0340-20 10 35.

Bibelstudium 
Träslövsläges församlingshem. 
Öppen för alla. Träslövsläges försam-
lingshem följande söndagar 19:00, 19/3, 
23/4, 28/5 och 25/6. Ledare är Kalle 
Svensson 0340-20 10 33.
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Söndag 5 mars, 1 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan

Söndag 12 mars, 2 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Mässa, sjukhuskyrkan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 19 mars, 3 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Gospelmässa, Sollyckan

Söndag 26 mars, Jungfru Marie beb
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Mässa, sjukhuskyrkan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 2 april, 5 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 9 april, palmsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan 
 Med dramatiserad läsning  
 av passionsberättelsen

Stilla veckan, måndag 10-onsdag 12 april
8:30 Mässa, Apelvikshöjd
12:05 Middagsbön, Varberg
19:00 Passionsandakt, Apelvikshöjd

Torsdag 13 april, skärtorsdagen
18:00  Skärtorsdagsmässa, Varberg
18:30 Skärtorsdagsmässa, Sollyckan
19:00 Skärtorsdagsmässa, Apelvikshöjd

Fredag 14 april, långfredagen
11:00 Långfredagsgudstjänst, Varberg
11:00 Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
15:00 Inför korset, Sollyckan

Lördag 15 april, påskafton
23:00 Påsknattmässa, Sollyckan

Söndag 16 april, påskdagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Gudstjänst, sjukhuskyrkan

Måndag 17 april, annandag påsk
11:00 Ekumenisk gudstjänst, Pingstkyrkan
18:00 Emmausmässa, Varberg

Söndag 23 april, 2 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 30 april, 3 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Mässa, sjukhuskyrkan

Söndag 7 maj, 4 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan

Söndag 14 maj, 5 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Med Taizétema
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Mässa, sjukhuskyrkan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Lördag 20 maj
13:00 Konfirmation, Sollyckan
 Musik- och dramakonfirmanderna 
 i Sollyckans kyrka konfirmeras

Söndag 21 maj, bönsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Torsdag 25 maj, Kristi himmelsfärdsdag
10:00 Utegudstjänst, Åkulla
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Varberg
15:00 Mässa, sjukhuskyrkan

Söndag 28 maj, söndag före pingst
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Gudstjänst, sjukhuskyrkan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 4 juni, pingstdagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Måndag 5 juni, annandag pingst
19:00 Gudstjänst, Subbe fyr

Varbergs församling



Söndag 11 juni, heliga trefaldighets dag
10:00 Ekumenisk gudstjänst, 
 Håstenskyrkan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 18 juni, 1 sönd. e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Vardagsgudstjänster
Måndagar
9:00 Morgonbön, Sollyckan

Tisdagar, jämna veckor
18:30 Veckomässa, Sollyckan

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

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

Storsamling centrum
Ett forum för samtal och idéer om delak-
tigheten i och livet runt Varbergs kyrka. 
Sopplunch. Söndag 5 mars 12:30 i för-
samlingshemmet. 

Stilla dag i fastan
En retreatdag i stillhet, tystnad och efter-
tanke. För att få vila mitt i vardagen. 
Anmälan senast 19 mars. Frågor och 
anmälan till Kristina Holmkvist,  
kristina.holmkvist@svenskakyrkan.se 
0340-81 316. Lördag 25 mars 9:00-
18:00 i Sollyckans kyrka. 

Bönedag 
Vi ber för Varberg, Varbergs församling 
och våra kyrkor. Kom när du kan och 
stanna så länge du vill. Fika finns framdu-
kat under dagen. Lördag 23 april 9:00-
15:00 i Apelvikshöjds kyrka. 

Stiftelsen Aftonsol
Stiftelsen Aftonsol delar ut bidrag som 
hjälp till boendekostnad. Mer informa-
tion om kriterier och ansökning finns på 
www.svenskakyrkan.se/varberg eller via 
0340-81 300. 

Kvinnofrukost
Musik och upprättelse på Hinseberg. 
Sara Thuresson sjunger egna sånger 
och berättar om sitt arbete med musik i 
fängelser. Lördag 1 april 9:00 i Sollyckans 
kyrka. Kostnad 70 kronor och anmälan 
senast 28 mars till 0340-81 300 eller 
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se.

Livslust
Om relationer, småbarn och tonårstid. 
Föredrag och samtal om livsnära ämnen 
där vi ibland kan behöva stöd och tips. 
Datum kommer senare. Håll utkik i an-
nonsering och hemsida. 

TV-gudstjänster
Under några dagar i januari var SVT och 
spelade in i Apelvikshöjds kyrka. Detta 
kommer att sändas som TV-gudstjänster 
i SVT2 under fyra söndagar i rad. Första 
gången är söndag 26 februari 10:00. 

Musik och konserter finns 
på sidorna 16-17

Minibiskop: I barnens altarskåp i Varbergs 
kyrka kan barn prova prästkläder och olika 
saker som används i gudstjänster. 
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i Lindberga, Träslöv och Varberg
Musik
Torgmusik: Körsång i fastan
Kyrkomusikerna i Varberg med omnejd 
musicerar.
Cirka 20 minuters musik. 
Lördag 4 mars 10:00, Varbergs kyrka

Quattro audio, del 3: 
Finalkonsert!
Highlights från orgelrepertoaren.
Orgelkonsert med Christina Wide, 
Samuel Eriksson, David Muhl  
och Jonas Roman. 
Söndag 12 mars 18:00, Varbergs kyrka

My God is able 
Samuel Ljungblahd 
och Octava Gospel 
Entré 190 kronor (ungdom 120). 
Biljetter vid entrén eller förköp på  
http://www.bokavarberg.se
Lördag 18 mars 19:00, Träslövs kyrka

Jesus is the light of the world 
Gospelmässa
Körprojekt Gospel sjunger för och med 
oss i denna gudstjänst. 
Söndag 19 mars 11:00,  
Sollyckans kyrka

Vårcafé
Musik, fika, allsång, lotteri,
Carolikören, Diakonikretsen,
Torsdagskretsen, Ukulelegrupp
och Andreas Hjalmarsson.
Insamling till förmån för Diakonernas 
hjälpkassa i Varbergs församling och 
fastekampanjen Maträtten, Svenska 
kyrkans hjälp till svältande i världen.  
Lördag 25 mars 10:00-12:00, 
Varbergs församlingshem

Vivaldis Gloria
Gunnar Törnqvist, bas 
Anders Densloe, tenor   
Eva Törnqvist Nyman, alt och sopran II 
Elisabet Willix, sopran I  
Carina Damgaard, oboe 
Kjell Löfkvist, trumpet 
David Muhl, orgel
Apelvikshöjds stråkensemble
Apelvikshöjds kyrkokör  
Buakören, Värö kyrkokör
Sten Rolandsson, dirigent
Lördag 25 mars 18:00, Varbergs kyrka
Söndag 26 mars 18:00, Värö kyrka

Torgmusik
Jonas Roman, orgel.
Cirka 20 minuters musik. 
Lördag 1 april 10:00, Varbergs kyrka

Musikmässa The Lamb
Musik av Palestrina och Tavener
Varbergs Vokalensemble
Sara Hjort, dirigent
Söndag 2 april 18:00, Varbergs kyrka

Johannespassionen  
av J S Bach
Varbergs Motettkör 
Anna Forsebo, sopran 
Felicia Gyllenstig-Serrao, alt 
Tore Sunesson, tenor (evangelist)
Nikola Matisic, tenor
Gustav Natt och Dag, bas (Kristus)
Sebastian Duran, bas (Pilatus)
Barockorkester
Christina Wide, dirigent
Entré: 150 kronor. 
Förköp på Rydholms Modebutik
Gratis för barn upp till 18 år
Fredag 14 april, långfredag, 18:00, 
Varbergs kyrka

Påskens glädje
Vi avrundar påskhelgen ihop med LiTo-
kören, Ungdomskören och musiker. 
Måndag 17 april, annandag påsk 16:00 
Lindbergs kyrka



Ubi caritas et amor 
Musik av Eben och Palestrina  
samt gregorianik.  
Varbergs kammarkör under ledning av 
Johannes Landgren.
Söndag 23 april 17:00, Träslövs kyrka

Torgmusik
Cirka 20 minuters musik.
Elisabet Willix, orgel.
Lördag 6 maj 10:00, Varbergs kyrka

Then Svenska Messan
Musik av den svenska barock-
kompositören Johan Helmich Roman
Varbergs Vokalensemble
Barockensemble
Karin Dahlberg, sopran
Sara Hjort, dirigent
Söndag 7 maj 18:00, Varbergs kyrka

Musikgudstjänst
Lindbergakören samt Tvåspann och  
Byastråket från Tvååker under ledning 
av Ingegerd Svensson.  
Söndag 14 maj 18:00,  
Stamnareds kyrka
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Luthers ungar
I år är det reformationsåret - 500 år 
sedan professor Martin Luther spikade 
upp sina 95 teser på slottskyrkans 
port i Wittenberg. I musikalen ”Luthers 
ungar” återges händelser ur Luthers liv 
och reformationshistorien.
Lilla Dam- och Manskören, The Parish 
Band, Mellankören och Ungdomskören.
Söndag 21 maj 16:00, Lindbergs kyrka

Musikal med Sångfåglarna 
och Korallerna
Söndag 21 maj 16:00,  
Träslövsläge kyrka

Varbergs kammarkör
Entré
Söndag 4 juni 18:00, Varbergs kyrka

Sommarkonsert
LiTo-kören bjuder in till sommarmusik 
under ledning av Eva Johbarn.
Tisdag 6 juni 18:00, Lindbergs kyrka

Körkonsert
Varbergs Motettkör sjunger svensk 
körlyrik i Varbergs kyrka  efter 
flagghalningen på torget. 
Tisdag 6 juni 21:00, Varbergs kyrka

Reformationskonsert
Musik av Martin Luther, Bach, Nicolai 
med flera. 
Apelvikshöjds kyrkokör  
och Stråkensemble.
Föredrag om Martin Luther  
16:00 i kyrkan.
Lördag 10 juni 17:00,  
Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik
Sommarens första torgmusik. 
Cirka 30 minuters musik. 
Onsdag 21 juni 10:00, Varbergs kyrka
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Där tränger livet fram

En stor del av den tid som är tillägnad den grå färgskalan i vår natur är passerad och 

av erfarenhet vet vi att det snart kommer något annat. Solens, om än marginellt, vär-

mande effekt på kinden när man står i lä vittnar om det. Men än så länge är livets 

tecken få på marken, i träden och i buskarna. Men där knoppar kommer fram anar 

man det stora - sprängkraften av liv som tränger fram inifrån.

 
Fastan är en tid då vi får arbeta med insidan av oss själva. Det vi bjuds till är att låta 

själen genomgå service. Något man på bilen gör varje år, på kroppen kanske lite mer 

sporadiskt och som vi varje år i fastan inbjuds till att ge själen. Servicen går först ut 

på att se vad som är slitet och vad det slits av, att se vilka faktiska prioriteringar man 

gör i livet i ljuset av vad som egentligen är värt något, nämligen det som är Guds vilja 

med våra liv, det vi är skapade för. 

 
För att kunna få själen servad behöver vi prioritera servicen och därmed prioritera 

ner något annat i våra vardagsliv. För service tar tid. Därför är fastan återhållsamhe-

tens tid då vi bjuds att temporärt skala bort något i våra liv som inte i sig själv är fel 

(det som är fel bör vi alltid hålla oss borta ifrån) för att ge tid åt något annat: bibel-

läsning, bön, vila inför Guds ansikte, läsa andaktslitteratur. Inte för att ha det gjort, 

utan för att vara i det.  

 
Målet med att avsiktligt göra livet mer kargt genom att skala bort något man gillar 

från sin vardag och ersätta det med detta är att ge mer utrymme för Jesus som är den 

som utför servicen. För när han gör det sker nästan samma sak som med växterna 

på våren. Ur det karga och till synes torra och döda kommer då från insidan genom 

Jesu Andes kraft nytt liv. Liv som leder våra liv till blomning och så 

småningom fruktbärande. Liv som leder våra liv tillbaka till förnyad 

livsglädje och mening som vi fylls av genom att vandra i Guds förbe-

redda gärningar. Liv som leder oss till att med ett - genom bibelläs-

ning och bön - mjuknat hjärta kunna fira Påsken med ett hjärta som 

vilar tätt emot Jesu hjärta. 
Jacob Stille

Präst i Träslövs församling
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Hur ser en 
kyrka ut?

Rund
Som en 
stjärna

Fyrkantig

Gör din egen
Kyrkan är inte bara en byggnad. Kyrkan är också ett namn på alla människor som tillhör kyrkan. Så 
människorna är lika viktiga som byggnaden. Vilka personer är med i din kyrka? Hur ser din kyrka ut. 

Rita en egen. Eller klipp ut och limma ihop den på baksidan. Eller varför inte göra en i lera. Eller kan-
ske på något annat sätt. 

Ta ett kort på den och skicka till kent.pettersson@svenskakyrkan.se så lägger vi ut den på internet 
under www.svenskakyrkan.se/varberg. Eller använd instagram, tagga med #varmedkyrka

Pyssel
För barn och 
alla andra

Utmana någon och 
försök att ta reda på 
vad det är för kyrkor 
på bilderna. Facit? 
Google eller från 
kent.pettersson@
svenskakyrkan.se



Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Lim

Lim

Lim

Lim
Lim

Lim

LimLim
Lim

Li
m

Lim Lim

LimLim

Lim

Lim

Lim

Lim

Lim på baksidanLim på 
baksidan

Lim på 
baksidan

Vik

Klipp

Bygg en 
kyrka

Klipp, vik, 
limma och måla 
Limma ihop tornet med kyrk-
byggnaden när de är klara. 
Rita dörrar och fönster. 
Skapa fritt. Ett förslag finns på 
www.svenskakyrkan.se/ 
varberg/var-med

Vill du göra fler kyrkor? 
Eller blev det fel? Hämta 
en ny Var med i kyrkan 
eller fråga en granne.


