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Vackert: Ljudet av vatten ger ro åt själen och blicken har 
något att vila på. På den nyanlagda delen av Lindbergs 
kyrkogård finns ett vattenfall som skapar en plats för 
vila för de som besöker gravar och minneslund eller bara 
promenerar där. 

En viloplats för 
levande och döda
Vackra platser ger nästan alla människor ro och väl-
befinnande. Kanske för att Gud har skapat oss som 
vackra kreativa människor gjorda för att njuta av det 
som är fint. Vi planterar trädgårdar och parker för 
rekreation och många trivs där. 

Det finns många kyrkogårdar och begravningsplatser i och 
omkring Varberg. Visserligen är huvudsyftet med dem att 
vara en viloplats för de döda, men även vi som lever får vara 
där och vila. Kanske går du dit för att minnas någon som har 
dött eller bara för att njuta av att det är en fin plats för still-
het och kontemplation. 

Favoritplatser
Linnéa Tingbrant är arbetsledare på S:t Jörgens kyrkogård i 
Varbergs församling och sitter på en bänk vid en av hennes 
favoritplatser på en av församlingens kyrkogårdar. 
 – Det är svårt att välja för det finns så många fina platser. 
Jag valde den här för att den är ganska ny och det är ett an-
norlunda tänk, berättar hon. 
 Hennes val föll på askgravlunden på Stenåsa som är en del 
av S:t Jörgens kyrkogård och invigdes våren 2013. Askgrav-
lunden är en plats där askan efter kremation kan antingen 
grävas ner eller spridas och man har möjlighet att få namnet 
inristat i en glasobelisk som finns på platsen.
 Linnéa arbetar bland annat med gravskötsel och är mycket 
ute på kyrkogården och ser till att det är fint. 
 – Vi vill att det ska vara fint för de anhöriga när de ska 
besöka sina nära och kära. Och vi vill att det ska vara en 
vacker plats för alla som kommer hit. Det är många som går 
runt här och promenerar och det är jättebra att folk gör det. 
Att de tar till sig det som en park och njuter. 
 Linnéa blir lite lyrisk när hon berättar om en annan favo-
ritplats, uppe på berget, där man kan sitta omgiven av fin 
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natur och titta ut över hela Varberg och se hamnen, havet 
och fästningen. 
 – Och det är en fantastisk kulturhistoria. Man kan gå 
runt och läsa på gravstenar och se vad folk hade för yrken. 
Yrken som inte finns längre. I framtiden kommer det väl 
stå bloggare och sånt, säger hon och skrattar. 

Olika höjdpunkter under året
Såhär en bit in i maj har alla lökväxter blommat över och 
kyrkogården liksom väntar på det som Linnéa tycker är en 
av höjdpunkterna
 – Alla våra perennrabatter som vi har gjort. De är fan-
tastiska. Dels har vi den här på Stenåsa och sen de två vid 
dammen här bakom, säger hon och pekar på rabatten vid 
askgravlunden och bort mot dammen en bit bort. 
 Bilden på framsidan av Var med är från en av rabatterna 
vid dammen.
 En annan plats Linnéa gärna pratar om är det hon 
kallar Hagaparken i det hörnet av S:t Jörgens kyrkogård 
som är ner mot Hagaskolan. Hagaparken, Stenåsa och de 
andra delarna av Varbergs församlings kyrkogårdar som 
är nyanlagda är skapade av kyrkogårdsförvaltningens egna 
personal som bidrar med sina olika kompetenser. 

 – Och sen kommer sommarblommorna. Det blir en lys-
ter. Det är ett mysjobb när vi får plantera dem på alla våra 
skötselgravar. Det är ett fantastiskt jobb. 
 Linnéa tycker att det är en underbar lyx att få arbeta på 
en så vacker plats och att göra så att den fortsätter att vara 
vacker. 

Skapat av personalen
På Träslövs kyrkogård anlades nya områden som invigdes i 
maj 2014. Bo Eriksson, kyrkogårdsföreståndare i Träslövs 
församling, börjar prata om sin favoritplats redan på vägen 
dit och pekar ut stenläggningarna. 
 – Här är två båtar och två fiskar, säger han och pekar. 
 Det är svårt att se hela bilden från marken då blicken 
istället fokuserar på planteringarna. 
 – De är otroligt fina nu. De är som finast under den här 
årstiden. Backsipporna står i full blom men kommer snart 
vara överblommade och ersättas av andra blommor som är 
på gång. 
 Kanske väljer Linnéa och bo ut de nya delarna för att de 
har varit med och skapat dem från grunden. 
 – Vi har gjort det själva, vi har bra folk som kan sånt.
När området skulle anläggas hade de hjälp av en konsult 

Havet: De nyanlagda 
aksgravarna på Träslövs 
kyrkogård påminner om 
havet. Från kyrktornet syns 
det tydligt att det är två 
fiskar och två båtar. 



men den valde växter som inte riktigt var anpassade för 
platsen.
 – Annelie, är det inte du som bestämde växterna här? 
Ropar Bo frågande till en kollega som går och arbetar en 
liten bit bort.
 Hon håller inte riktigt med och de resonerar sig fram till 
att det var så att de flesta var med och tillsammans kom 
de fram till vilka växter som skulle vara bäst på området. 
Det skulle ju vara vackert och fungera bra i det klimat som 
råder kring Träslövs kyrka. 
 Bo tycker också väldigt mycket om att människor går 
runt och njuter av platsen som de har skapat tillsammans. 

Vatten skapar ro i Lindberg
På kyrkogården vid Lindbergs kyrka anlades nya områden 
i början på 2000-talet och även här var det externa konsul-
ter som designade området.
 – Vi har kompletterat allt eftersom. Bytt ut sånt som inte 
klarade av eller passade med klimatet och jorden, säger 
Anna Börjesson. 
 Hon är vaktmästare i Lindberga församling och arbe-
tar med både verksamhet och kyrkogårdsskötsel. En av 
de platser hon trivs väldigt bra på är just de nyanlagda 
delarna, vid det konstgjorda vattenfallet och bäcken. 
 – Jag gillar att det är vatten och hur det låter. Det är 
rofyllt för de som besöker gravar här och för mig som 
arbetar här, säger Anna.
 Det är inte bara vattnet som skapar platsen utan även 
kombinationen av växter, perenner, häckar, träd och blom-
mor. Ovanför den översta dammen finns det askgravar och 
i anslutning till dammen ligger minneslunden. Som en fond 
ut mot kanten av kyrkogården finns ett arboretum med 
olika sorters träd omgivna av ett område som är tänkt att 
likna en äng och slås några gånger per år för att skapa en 
miljö där ängsblommor trivs. 
 Här är det många som går ett varv för att ge själen vila i 
ljudet av stilla vatten och fågelsång. 

Andra kyrkogårdar
Det finns några gamla kyrkogårdar som inte längre 
används och som sköts av Varbergs kommun. 
Södra kyrkogården, vid Kungsgatan strax söder 
om Varbergs torg. Anlades på 1600-talet och 
användes in på 1800-talet
Apelvikens kyrkogård som tillhörde Kustsanatoriet. 
Den gamla kyrkogården vid Skulta cirka 1 kilome-
ter norr om Träslövs kyrka. Här låg en kyrka som 
revs i mitten på 1800-talet och ersattes av den 
nuvarande kyrkan.

Lyrisk: Perennrabatten på Stenåsa, S:t Jörgens 
kyrkogård, är en fröjd för öga och själ. Linnéa 
Tingbrant är arbetsledare på S:t Jörgens 
kyrkogård i Varbergs församling. Hon myser av 
delar av sommarens arbete på kyrkogården. 
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”Jag trivs i det enkla som 
Taizémässan och Messy Church. 
Det ger ett hopp i en kall värld,” 

säger Ida Gustafsson
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Att vara en del av något större
Historien och nuet flätas samman med tankar och upple-
velser. En komplex och modig tankevärld blommar fram 
när Ida Gustafsson sitter i soffan och berättar om några av 
de val hon gjort i livet. Bredvid henne sitter Nyra och Inea 
och samsas om att spela på iPaden och i hennes knä sitter 
Alvine och upptäcker världen. Alla tre barnen är döpta 
i samma kyrka i Borås där de bodde när de två största 
barnen föddes. 
 – Vi funderade mycket på om vi skulle döpa Nyra när 
hon föddes. Det har alltid varit viktigt för mig att vara 
ärlig med det jag gör. Även konfirmationen funderade jag 
mycket på för jag visste inte om jag trodde på Gud. Men så 
tänkte jag att jag kan vara med för det handlar om att lära 
sig om den kristna tron. Och jag fick uppleva mycket fint 
så som veckan i Taizé.

En upplevelse som finns kvar
Det var för 16 år sen som hon konfirmerades i Lindbergs 
kyrka. Efter konfirmationen åkte hon med till Taizé som är 
en kommunitet i Frankrike som tusentals ungdomar från 
hela världen åker till varje år. Under gudstjänsterna där 
upplevde hon väldigt mycket fint och en tro väcktes hos 
henne. 
 – Jag trivdes väldigt bra med de enkla gudstjänsterna 
utan krav som var där. Ungefär som på Messy Church. Det 
är samma sak. En fin gemenskap och en enkel andakt. 

Barnen ledde till gemenskapen
Sen hösten 2014 bor hon och hennes man Daniel i Trön-
ninge där även Vårt hus ligger. Det är en lokal med verk-
samheter som Lindberga församling hyr. Att kunna gå till 
Messy Church gör det väldigt enkelt.
 – Det var Nyra som fick oss att börja gå dit. Vi var med 
på något som hette musiklek i Vårt hus och en gång bjöd 
de in oss till Messy Church och sa att det var mat, pyssel 
och sång. Nyra hörde att det var pyssel och ville gå dit. 
 Ida var lite tveksam och rädd för att det mest skulle vara 

massa gamla människor där. Hon tog med sig sin mamma 
och gick dit.
 – Mamma jobbar lite som kantor och jag tänkte att jag 
kunde skylla på henne att jag var där, säger Ida och skrat-
tar. 
 Men det var inte bara gamla där och där fanns något 
som lockade. 
 – En av de saker som tilltalade mitt i livet med all osä-
kerhet i världen var tryggheten och hoppet som förmedla-
des. Det berör mig illa med främlingsfientlighet och att det 
är okej att ge sig på varandra i media. Messy Church ger  
mig hopp i andakten och det är fint att få möta värme och 
gemenskap. 

Sammanhang som ger hopp
Samma sorts gemenskap och hopp var ett av argumenten 
att döpa barnen. Det är en gemenskap som är större än 
platsen och stunden. Hon upplever att hon blir en del av 
historien. Ida och Daniel valde att gifta sig i Träslövsläge 
kyrka där Ida döptes och de valde att döpa Alvine i Borås 
med samma präst som vid Nyras och Ineas dop. Det är 
olika platser men samma sammanhang som de också är en 
del av i Messy Church. 
 Svenska kyrkan är delvis en bärare av traditioner men 
den kristna tron är ändå grunden. Det är självklart för Ida 
att vara medlem i kyrkan trots att hon inte delar allt. 
 – Men jag har funderat på det, för jag har inte den själv-
klara tron. Men jag tror på ett liv efter detta. Det måste jag 
tro på för att ha ett hopp. 
 Tidigare hade hon lite svårare för kyrkan. Det var inte 
helt självklart att vara med i den när hon inte trodde på 
allt. Nu känner hon sig tryggare, kanske för att hon blivit 
äldre och fått barn, och tänker att hon är med sådan som 
hon är.  
 – Jag trivs i det enkla som Taizémässan och Messy 
Church. Det ger ett hopp i en kall värld, säger Ida Gustafs-
son.
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Oasmötet kommer att märkas i Varberg
Under sommaren är det dags för Oasmöte i Varberg igen 
och flera tusen människor kommer hit för att vara med. 
 – Till den här oasen kommer människor från hela landet 
och alla olika samfund. Man kommer för att släcka sin törst 
och få inspiration och sen reser man hem till sin försam-
ling igen, för att dela med sig av det man har fått. Alla är 
välkomna oavsett vilket sammanhang man kommer ifrån, 
berättar Berit Simonsson som är anställd som inspiratör av 
Oasrörelsen och en av de ansvariga för sommarens möte. 
 Konferensen arrangeras av Oasrörelsen som är en fristå-
ende organisation inom Svenska kyrkan. Det är Oasmöte 
varje sommar på två olika platser i Sverige och i Varberg 
var det 1997, 98 och 99. 

Många talanger
Berit berättar att det är många som 
får användning av sina talanger vid 
ett Oasmöte just för att det är så 
stort och många olika människor 
behövs.  
 – Jag tycker att det är väldigt 
roligt med alla frivilliga. Just nu är 

det cirka 200 som är engagerade i förberedelserna och de 
kommer från alla församlingar och samfund i Varberg. Det 
är underbart när alla med olika talanger och idéer bidrar 
till helheten.
 Tack vare att många ger av sin tid, sina pengar och sina 
förböner så kan Oasrörelsen frimodigt arbeta med kon-
ferenser och allt annat som görs under året. Oasrörelsens 
verksamhet finansieras genom gåvor och kollekter. För att 
täcka omkostnaderna för sommarens Oasmöte tas en en-
tréavgift vid de olika mötena i sommar, men konferensens 
sista möte på lördag 29 juli 19:00 är gratis.

På många platser
De stora mötena kommer att vara i Sparbankshallen för 
det är enda platsen där 2000 personer kan vara, men de 
många seminarierna kommer att vara på olika platser i 
Varberg. Vid hamnen kommer båten Elida att förtöja un-
der veckan och skapa liv på bryggan. Vid Lindbergs kyrka 
kommer det att finnas en tältby, ”De brustnas camping”, 
en fredad plats för de som behöver extra omsorg. 
 Berit liknar det vid LP-stiftelsens verksamhet för de som 
ibland har hamnat i utkanten av samhället på olika sätt. 
De kommer att ha egna möten på förmiddagarna. Hon 
tycker att det är ett väldigt bra tillskott till Oasmötena 
under de senaste åren. 

Berit Simonsson, inspiratör i 
Oasrörelsen

Många: Förra sommaren var det Oasmöte i Jönköping. Då var det många som 
samlades för att lyssna, be, sjunga och träffa varandra. Förhoppningen är att det blir 
lika många i år. De viftar med flaggor av samma anledning som en del gör det när kungen eller andra man vill hylla kommer. 
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Foto: Anders-Petter Sjödin och  Bertil Nilsson
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Musiken är ett 
nödvändigt verktyg
När människor träffades i mindre och större sammanhang för 10 000 år 
sedan sjöng de tillsammans. I varje fall tror en del forskare det. Vi vet att 
när vi firar gudstjänst tillsammans så sjunger vi och Louise Muhl som är 
organist i Träslövs församling har det som sitt ansvar. 
 – En vanlig dag kan vara väldigt variationsrik och beror på när på året 
det är. Inför storhelger är det mycket planering med musiken i gudstjänster. 
Just nu sitter jag mycket med sommarmusiken och stämmer av och plane-
rar, säger hon. 
 På sidorna 17-20 finns resultatet av de olika musikernas planering inför 
sommaren. 
 En stor del av arbetet är sånt som man inte direkt förknippar med musik, 
som att se till att det är ordning i rummet där kören ska repetera. 
 – Det är mycket personliga kontakter när jag är körledare. Det är roligt 
och viktigt att lära känna våra körsångare, säger Louise. 
 I Träslövs församling finns det cirka 90 aktiva körsångare och i Svenska 
kyrkan totalt är fler än 100 000 medlemmar i körer och instrumental-
ensembler.
 Körer handlar både om gemenskap och musikens alla funktioner. 
 – Kyrkans sätt att nå ut med sitt budskap har alltid varit förknippat med 
musik. För länge sen var det enstämmigt reciterande ur bibeln och männis-
kans vilja att förädla och utveckla har resulterat i den musik vi har idag. 
 Musiken är inget självändamål utan den är ett redskap för att uppnå 
andra saker. 
 – Den är ett sätt att fördjupa vår tro och ett redskap för att tillbe och att 
bearbeta vad det är att vara människa. Livet skulle vara väldigt fattigt utan 
musiken, säger Louise.
 För att fler ska kunna ta del av den erbjuds det olika genrer, tider och for-
mer. Sommarmusiken är ett sätt att finnas till för och nå ut till alla som rör 
sig i Varberg under sommaren och de som vill uppleva kyrkan på det sättet 
kan få göra det. Fler får ta del av musiken och körsångens positiva påverkan. 
 – När vi sjunger tillsammans blir vi en röst och upplever gemenskap, 
säger Louise Muhl
 När vi lyssnar på musik blir det också ett sätt att bli en del av en gemen-
skap. Våra förfäder gjorde det långt innan vi blev bofasta och vi gör det 
idag. 

Variation: Louise Muhl är organist i 
Träslövs församling och hennes vardag 
är mycket variationsrik. 
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Lindberga församling
Lördag 24 juni, Midsommardagen
11:00  Friluftsgudstjänst, 
 Kvarnen Norra Näs 

Söndag 25 juni, Johannes döparens dag
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Valinge
18:00  Musikgudstjänst, Torpa 
 Se musiksidan

Söndag 2 juli, 3 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Stamnared 
18:00  Friluftsgudstjänst i 
 Tiondeboden, Valinge 
 Avslutning på Valingeveckan 

Söndag 9 juli, 4 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Stamnared
18:00  Sommarmusik, Lindberg
 Se musiksidan 

Söndag 16 juli, Apostladagen
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Sommarmusik, Stamnared
 Se musiksidan

Söndag 23 juli, 6 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Valinge  
18:00  Sommarmusik, Torpa
 Se musiksidan

Söndag 30 juli, Kristi förklarings dag
9:30  Högmässa, Stamnared 
11:00  Gudstjänst, Lindberg
18:00  Sommarmusik, Valinge
 Se musiksidan

Söndag 6 augusti, 8 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Torpa 
11:00  Gudstjänst, Stamnared
18:00  Friluftsgudstjänst i 
 Klasa hembygdsgård
 Musik och allsång med 
 Lindbergakören och  
 Georg Andersson, dragspel 
 Medtag kaffekorg och 
 något att sitta på

Söndag 13 augusti, 9 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Sommarmusik, Stamnared
 Se musiksidan

Söndag 20 augusti, 10 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Valinge
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa 

Söndag 27 augusti, 11 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Lindberg
18:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Veckogudstjänster
Tisdagar
11:00 Gudstjänst/Mässa på Lindgården

Första onsdagen i månaden
9:00 Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Friluftsgudstjänster
En gudstjänst där naturen är kyrkan. Ett 
annorlunda sätt att fira gudstjänst.
Lördag 24 juni 11:00 Kvarnen i Norra Näs
Söndag 2 juli 18:00 i Tiondeboden
Söndag 6 augusti 18:00 i Klasa 
Hembygdsgård 
Se kalendariet för mer information.

Våffelcafé i Torpa
Ta med familjen och njut av våfflor och 
gemenskap. Vi börjar med morgonbön 
i Torpa kyrka 9:30 för den som vill och 
därefter blir det kaffe, saft och våfflor. 
Följande torsdagar 10:00-12:00 i Torpa 
kyrkstuga, 20/7, 27/7, 3/8 och 10/8.

Sommarmusik
Söndagar 18:00 under juli och augusti.
Se de sista sidorna i Var med. 

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

Höststarter
Våra verksamheter startar vecka 36.
Det är mycket som händer i vår 
församling. Vill du vara med? Gå in på vår 
hemsida och se vad vi gör och när olika 
verksamheter startar för terminen.  
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.



Valingeveckan 25 juni-2 juli
Öppet i kyrkan med vernissage och våffelcafé 13:00-18:00 hela veckan

Söndag 25 juni 
11:00  Valingeveckan inleds med gudstjänst. 

Vernissage och mingel kring utställning-
arna i kyrkorummet: konst, foto och 
konstverk från förskolebarnen.

18:00  Fotboll: Valinge Herr-Särö, Valinge IP

Måndag 26 juni
9:30-11:30 Vuxen-barnverksamhet 

Med utgångspunkt i kyrkan,  
vid fint väder är vi på lekplatsen.

13:00-18:00 Våffelcafé i kyrkan
13:00-16:00 Tiondeboden håller öppet
18:00  Berättarcafé: En kväll om kyrkan i ord, 

bild, film med humor och djup,  och kan-
ske ton

Tisdag 27 juni
9:30-11:30 Vuxen-barnverksamhet med ut-

gångspunkt i kyrkan, vid fint väder är vi 
på lekplatsen.

13:00-18:00 Våffelcafé i kyrkan
13:00-16:00 Tiondeboden håller öppet
14:30-18:00 Kyrkvandring:  

Hulta-Valinge kyrka med studiebesök på 
Bakstugan i Valinge. Samling vid Valinge 
kyrka 14:30 för transport till Hulta och 
därefter vandring.

18:00  Musik av Josephine & The River Boys

Onsdag 28 juni
10:00  Sittgympa i församlingshemmet
13:00-18:00 Våffelcafé i kyrkan
13:00-16:00 Tiondeboden håller öppet
18:00  Invigning av Mötesplatsen i Valinge. 

(Vindskyddet vid lekplatsen invid kyr-
kan). Familjegemenskap, lek och  sång. 
Medtag fikakorg. Grillmöjligheter finns.

Torsdag 29 juni
9:30-11:30 Vuxen-barnverksamhet  

Med utgångspunkt i kyrkan, vid fint 
väder är vi på lekplatsen.

13:00-18:00 Våffelcafé i kyrkan
13:00-16:00 Tiondeboden håller öppet
18:00  Allsångskväll med Thuresson,  

Classon & Önnhed

Fredag 30 juni
9:30-11:30 Vuxen-barnverksamhet  

Med utgångspunkt i  kyrkan, vid fint 
väder är vi på lekplatsen

13:00-18:00 Våffelcafé i kyrkan
13:00-16:00 Tiondeboden håller öppet 
18:00  Fredrik Johansson, naturfotograf, visar bil-

der och berättar, Valinge församlingshem

Lördag 1 juli
9:30-11:30 Vuxen-barnverksamhet  med ut-

gångspunkt i kyrkan, vid fint väder är vi 
på lekplatsen.

13:00-18:00 Våffelcafé i kyrkan
13:00-16:00 Tiondeboden håller öppet
15:00 Fotboll: Valinge Dam – Falköping,  

Valinge IP
18:00  Andrum i väntan på Andreas Hjalmarsson

Söndag 2 juli
13:00-18:00 Våffelcafé i kyrkan
13:00-16:00 Tiondeboden håller öppet
18:00  Musik i sommarkväll vid Tiondeboden 

med Rebecka Molander, piano och sång.

Om inget annat står är evenemanget i Valinge 
kyrka. Fullsatt:Valinge kyrka vid 

en storsöndag.
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Träslövs församling
Lördag 24 juni, Midsommardagen
14:00  Friluftsgudstjänst, 
 Träslövsläge kyrkpark

Söndag 25 juni, Johannes döparens dag
10:00  Högmässa, Träslövsläge
14:00  Friluftsgudstjänst, 
 Träslövs kyrkogård

Söndag 2 juli, 3 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Sammanlyst

Söndag 9 juli, 4 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge 
18:00  Gudstjänst, Träslöv 

Söndag 16 juli, Apostladagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge 
18:00  Friluftsgudstjänst, 
 Eliasas, Södra Näs

Söndag 23 juli, 6 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
 Sammanlyst

Söndag 30 juli, Kristi förklarings dag
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Mässa, Träslöv

Söndag 6 augusti, 8 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge 
 Sammanlyst

Söndag 13 augusti, 9 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge 
18:00  Mässa, Träslöv

Söndag 20 augusti, 10 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge 
 Sammanlyst

Söndag 27 augusti, 11 e trefaldighet
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
Vid alla gudstjänster 10:00 i Träslövsläge 
är det söndagsskola.

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

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 födelsenum-
mer (ha gärna legitimation i beredskap).
Du behöver inte betala, församlingen får 
räkning från taxi.

12
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Måndag 26 juni 
14:00  ”En sång som jag sjöng om som-

maren”  med Gun och Susanne
15:00-16:30 Våffelcafé

Tisdag 27 juni
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 28 juni
14:00 Trolleri med Dan och Yvonne för 

barn och hela familjen
15:00-16:30 Våffelcafé

Torsdag 29 juni
14:00  Daniel Alling, ”Mitt jobb som kor-

respondent” 
15:00-16:30 Våffelcafé
19:00  Sommarmusik  

i Träslövsläge kyrka

Fredag 30 juni
14:00-16:30 Våffelcafé

Måndag 3 juli
14:00  ”Gamla Radiofavoriter” med 

sånggruppen Refräng
15:00-16:30 Våffelcafé

Tisdag 4 juli
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 5 juli
14:00  Ansiktsmålning för barn och hela 

familjen
15:00-16:30 Våffelcafé

Torsdag 6 juli
14:00  ”Från Luanda Angola till Morup”  

med Kerstin Bertilsson, Morup
15:00-16:30 Våffelcafé
19:00 Sommarmusik i Träslövsläge 

kyrka

Fredag 7 juli
14:00-16:30 Våffelcafé

Måndag 10 juli
14:00 Reine Johansson sjunger   

”Taube och andra”
15:00-16:30 Våffelcafé

Tisdag 11 juli
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 12 juli
14:00 Lekar för barn och hela familjen
15:00-16:30 Våffelcafé

Torsdag 13 juli
14:00 Bertil Andersson berättar om 

Monarks historia
15:00-16:30 Våffelcafé
19:00 Sommarmusik i  

Träslövsläge kyrka 

Fredag 14 juli
14:00-16:30 Våffelcafé

Sommarkyrka 25 juni -14 juli i Träslövsläge församlingshem

Utställningar
26-30 juni  Brud- och dopklänningar 
3-7 juli Keramik av Lisa Hammar Posse
10-14 juli Tavlor av Maj Torstensson

Bussresa  
onsdag 13 september
Resan startar 10:15 från Träslöv, 
stora parkeringen mellan kyrkan och 
församlingsgården och 10:30 vid 
kyrkan i Träslövsläge.

Vi åker till Skottorps slott utanför 
Laholm där vi äter lunch.
Efter maten blir vi guidade runt på slot-
tet och besöker även mejeriet och ost-
butiken på gården och Chocolaterian.
Efter slottsbesöket stannar vi vid 
Skottorps Stengods.
Eftermiddagskaffe på Lizzies café i 
Holm. 
Vi beräknar vara hemma c:a 18:00.

Resan inklusive middag, guidning och 
eftermiddagskaffe kostar 350 kronor.
Välkommen med din anmälan senast 
måndag 4 september till församlings-
expeditionen 0340-20 10 30.

Reseledare Marianne Klintenberg 

Sommarmusik
Varje torsdag 19:00 från 22 juni till 
och med 17 augusti är det sommar-
musik i Träslövsläge kyrka. Program 
finns på sidorna 17-19.
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Lördag 24 juni, Midsommardagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

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

Lördag 1 juli
18:00 Regnbågsmässa, Varberg

Söndag 2 juli, 3 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Musikquiz vid kyrkfikat

Lördag 8 juli
13:00 Konfirmation, Varberg
16:00 Konfirmation, Varberg

Söndag 9 juli, 4 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Martin Henning, fiol

Söndag 16 juli, Apostladagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 23 juli, 6 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Korvgrillning efter mässan

Söndag 30 juli, Kristi förklarings dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Christina Wide, piano

Söndag 6 augusti, 8 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Fågelsångsquiz vid kyrkfikat

Söndag 13 augusti, 9 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Sara Hjort, solosång

Söndag 20 augusti, 10 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Kyrkan tas ur bruk inför renoveringen
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Ukulelegänget under ledning av 
 Andreas Hjalmarsson

Söndag 27 augusti, 11 e trefaldighet
11:00 Festgudstjänst, Varberg
 Gemensam mässa för hela  
 Varbergs församling

Veckogudstjänster
Onsdagar
18:00  Taizémässa i Varbergs kyrka

Torsdagar 
8:30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
 Från och med 24 augusti är den i 
 Varbergs kyrka
15:00 Mässa/andakt, sjukhuskyrkan

Sommarcafé
Gemenskap med kaffe och kaka. Någon 
programpunkt varje gång.  
Torsdagar 14:00-16:00, 29 juni-10 au-
gusti, församlingshemmet, Sveagatan 24. 
Vi är i trädgården när det är fint väder.

Sommarkyrka
Kom in i Guds hus på en kopp kaffe och 
en stunds stillhet. Tisdag 16:00-18:00, 
onsdag och torsdag 16:00-20:00.  
27 juni-3 augusti i Varbergs kyrka. Taizé-
mässa på onsdagar 18:00 och andakt på 
torsdagar 19:30. 
Kyrkan är öppen för besök och stillhet som 
vanligt måndag-fredag 9:00-15:00, lör-
dag 9:00-13:00 och söndag 10:00-13:00. 

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

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

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

Varbergs församling



Festgudstjänst
Gemensam mässa för hela Varbergs 
församling. Söndagsskola för barnen och 
kyrkkaffe efter gudstjänsten. Musiken 
kommer att kretsa kring Gloriamässan 
(Oslo Gospel Choir). Söndag 27 augusti 
11:00 i Varbergs kyrka. 

Workshopskväll inför festgudstjänst
Vill du vara med och sjunga eller dansa 
under gudstjänsten? Eller samtala med 
prästen inför predikan eller förbereda an-
dra uppgifter? Vi kommer att öva Gloria-
mässan. Kom och var med i förberedelser 
och övningar. Torsdag 24 augusti 18:00 i 
församlingshemmet.  

Konfirmation
Vill du pröva på lite mer av vad det inne-
bär att vara människa? Göra något nytt 
med andra människor? Tillsammans med 
andra får du prata om Gud och uppleva 
vad det kan innebära att vara kristen. 
Inför 2017-2018 erbjuder Varbergs för-
samling två olika grupper. 

Sommarkonfirmander 
En första träff i november och några 
gånger under våren. Tonvikten ligger på 
sommaren 2018. 

Terminskonfirmander 
Med start i september och konfirmation 
i maj träffas vi en söndag i månaden. Det 
kommer att vara två läger under året. 
Läs mer och anmäl dig på  
www.svenskakyrkan.se/varberg

Ett nådens år från Herren
Bibelhelg med Anders Sjöberg, präst, 
författare och bibellärare, som kommer 
att tala om att låta de judiska högtiderna 
fördjupa vår kristna tro.  
30 september-1 oktober i Sollyckans kyrka.

Tillsammansläger
Vi kommer att åka på ett läger till 
Helsjöns folkhögskola 9-10 september. 
Information om priser och anmälan kom-
mer senare. 

Apelvikshöjds kyrka stänger 
för om- och tillbyggnad
Nästan varje söndag är det fullt i Apel-
vikshöjds kyrka och det behövs fler 
platser. Därför kommer vi att  bygga ut 
och kyrkan kommer att vara stängd från 
mitten av augusti 2017 till början av juni 
2018. 
 Invändigt kommer kyrkan att renove-
ras och vissa förändringar kommer att 
ske på utsidan. När det är klart kommer 
det att finnas plats för fler i kyrksalen och 
lokalerna kommer att fyllas med verk-
samhet igen. 
 Det mesta av verksamheten kommer 
att fortsätta Varbergs kykra och i för-
samlingshemmet på Sveagatan 24.

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

Kyrkans år med olika högtider och traditioner har mejslats fram under 2000 år av 

kristen tro. Kortfattat kan man beskriva året i kyrkan genom att dela upp det i två 

delar: Den första halvan handlar om vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. 

Den andra halvan, den som inleds efter pingsten, handlar om vilka konsekvenser 

Guds handlande i Kristus får för oss. Det handlar om tro och liv, bekännelse och  

efterföljd.

Bland det allra viktigaste att få grepp om är pingstens budskap. Pingsten förkunnar 

den helige Andens utgjutande och det är just Anden som utgör bryggan mellan att 

tro på Kristus och att leva med honom. 

Gud vill gemenskap med alla människor och Bibeln vittnar om att Gud ”är ju inte 

långt borta från någon enda av oss” Apg 17:27. Samtidigt är det oändligt långt till 

Gud från människans horisont och det är just det avståndet som överbryggades när 

Jesus kom till oss, alltså det som första halvan av kyrkans år handlar om. När så 

Gud sänder sin helige Ande är det för att vi ska få höra om detta stora som har ägt 

rum bland oss och för att vi ska få hjälp att tro på det. På det sättet kan man säga att 

Anden lyfter oss hem till Gud och vi får del att det nya livet hos honom. Där finns 

glädjens källa, det vackra och samtidigt oförgängliga och den djupaste gemenskap 

som blir en ständig källa till kärleken. 

Den andra halvan av kyrkans år handlar om att steg för steg få upptäcka vad livet 

i den helige Anden innebär. Guds Ande skapar inte bara nytt liv i försommargrön-

skan och på Pingstdagen utan i varje ögonblick av vår existens. Och Andens närvaro 

verkar vara extra tydlig där människor törstar och längtar efter Gud. 

Därför säger också Jesus: ”Om någon törstar så kom till mig och 

drick” Joh 7:37. Till skillnad från våra grundvattennivåer så sjunker 

inte himlens resurser även om det skulle vara andlig torka. Tvärtom si-

nar aldrig Guds källa! Den helige Andens strömmar av levande vatten 

finns där ständigt för den törstande som kommer till Jesus. 

Martin Jonsson

Präst i Varbergs församling
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i Lindberga, Träslöv och Varberg
Musik

Folkmusikdoft och 
sommarljus
Folkmusikaliska pianomelodier och 
sommardoftande sånger komponerade 
och framförda av Camilla Voigt, piano, 
tillsammans med Mirjam Simonsson, fiol.
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Lördag 17 juni 10:00, Varbergs kyrka

Posantemum
Gränslös kammarmusik med 
improvisatorisk krydda.
Olof Skoog, saxofon och klarinett
Peter Skoog, violin 
Stefan Wingefors, piano
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Onsdag 21 juni 10:00 
Varbergs kyrka

Sommarvind 
Trio Anthem:
Mårten Nordhall, sång
Elisabet Willix, piano och sång
Klas Assarsson, marimba och vibrafon 
Torsdag 22 juni 19:00  
Träslövsläge kyrka

Fåglarnas rike
De 95 teserna spikades upp av Martin 
Luther i Wittenberg för 500 år sedan. 
Nu bjuder riksspelemansgruppen 
DuoDråm på en konsert om Luther i 
reformationens fotspår.
Söndag 25 juni 18:00, Torpa kyrka

...ett lekfullt 
möte 
förväntas 
uppstå
DUO Dancing 
Partners: 
Attilio Vampore, violin
Jens Johansson, tvärflöjt
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Onsdag 28 juni 10:00, Varbergs kyrka

Sommarkonsert 
Octava Gospel med band
Torsdag 29 juni 19:00  
Träslövsläge kyrka

Önskan
Nordiska romanser 
och italiensk opera. 
Ida Johansson,sång
Stefan Wikrén, piano
Torgmusik, cirka 30 
minuters musik.
Lördag 1 juli 10:00 
Varbergs kyrka

I jazzens  
tecken
Rebecka Molander 
bjuder på musik i 
jazzens tecken, bland 
annat från sin skiva 
Through the rain
Söndag 2 juli 18:00  
Tiondeboden i 
Valinge 

Naám
I ett guldregn av toner möts arabisk 
och svensk folkmusik och det som 
uppstår däremellan. Olika kulturer 
dansar samman i intimitet, respekt och 
lekfullhet.
Magdalena Nilsson, sång
Nabil Kassis, quanun
Anders Waernelius, slagverk
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Onsdag 5 juli 10:00, Varbergs kyrka

Sommarvind 
Trio Anthem:
Mårten Nordhall, sång
Elisabet Willix piano och sång
Klas Assarsson, marimba och vibrafon 
Onsdag 5 juli 19:00  
Apelvikshöjds kyrka



18

Längs Seine och Themsen 
Musikaliska bilder för flöjt och piano.
Jenny Johansson, flöjt 
Jolanta Konopnicka-Johansson, piano
Torsdag 6 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

Sommarvind 
Trio Anthem:
Mårten Nordhall, sång
Klas Assarsson, slagverk 
Elisabet Willix, orgel och piano
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Lördag 8 juli 10:00, Varbergs kyrka

Love Truvandi
Ett stjärnskott på musikhimlen med en 
röst utöver det vanliga, tar oss med in i  
pop- och soulmusiken. 
Söndag 9 juli 18:00, Lindbergs kyrka

Martin Brandqvist Kvartett
Musik från nya skivan ”Reflections”
Inge Petersson Lindbäck, saxofon
Mats Ingvarsson, bas
Johan Ohlsson, piano 
Martin Brandqvist, trummor 
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Onsdag 12 juli 10:00, Varbergs kyrka

Kom hör min vackra visa
Duo Di-To: 
Gun Svensson, sång  
Jennyli Gustafsson, violin 
Onsdag 12 juli 19:00
Apelvikshöjds kyrka

Buren av ljus 
En kväll kring Atle Burmans 
liv och diktning. 
Eva Törnqvist Nyman, sång
Gunnar Törnqvist, sång 
Jonas Roman, orgel och piano
Torsdag 13 juli 19:00 
Träslövsläge kyrka

Carrefour
De spelar och sjunger om möten mellan 
människor. Edo Bumba, sång, gitarr 
och slagverk, Frida Johansson, piano, 
sång, doundou och slagverk, Clement 
Dicksson, gitarr, sång och afrikanska 
slagverk, Alice Jurström, sång och 
slagverk
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Lördag 15 juli 10:00, Varbergs kyrka

Musikgruppen Lakely
Anna Edström och Jonas Rudolf
flyttade till Nashville i Amerika för 
att skriva musik. Resultatet är en 
blandning av americana med inslag av 
skandinaviskt vemod.
Söndag 16 juli 18:00 
Stamnareds kyrka

Musik tvärs genom Europa
Musik för violin och piano av Sarasate 
(Spanien), Debussy (Frankrike) och 
Enescu (Rumänien)
Ramona Jannert, violin
Gustav Jannert, piano
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Onsdag 19 juli 10:00, Varbergs kyrka

En flöjt & en flygel
Jenny Johansson, tvärflöjt
Jolanta Konopnicka-Johansson, piano  
Onsdag 19 juli 19:00 
Apelvikshöjds kyrka

I denna ljuva sommartid
Andreas Hjalmarsson framför musik 
från skilda epoker på piano, orgel och 
dragspel.
Torsdag 20 juli 19:00
Träslövsläge kyrka
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Mellan himmel och jord 
Svenska visor och sånger och virtuos 
gitarrmusik från sydligare breddgrader.
Rasmus Ringborg, sång
Samuel Edvardsson, gitarr
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Lördag 22 juli 10:00, Varbergs kyrka

Det svänger om 
sommaren
Med altsaxofon och sång 
hör vi Charlott Polson återge 
sommaren tillsammans med 
Andreas Hjalmarsson, piano 
och sång.
Söndag 23 juli 18:00  
Torpa kyrka

En Opera i Salongen
Flauguissimo Duo framför virtuos 
och lyrisk 1800-tals musik 
inspirerad av operans värld på unika 
originalinstrument.
Musik av bland annat Giuliani och 
Schubert. 
Yu-wei Hu, flöjt
Johan Löfving, gitarr
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Onsdag 26 juli 10:00, Varbergs kyrka

Musik i sommarkvällen
Gunnar Törnqvist, sång  
Jonas Roman orgel, piano 
Onsdag 26 juli 19:00 
Apelvikshöjds kyrka

En musikalisk resa genom 
1800-talets romantiska 
salonger
Musik av bland annat Gluck, Schubert 
och Giulian
Flauguissimo Duo: Yu-Wei Hu, flöjt 
Johan Löfving, gitarr
Torsdag 27 juli 19:00 
Träslövsläge kyrka

Duets for fun
Vackra och roliga duetter av Mozart, 
Rutter, Lloyd-Webber med flera. 
Karin Dahlberg, sopran
Mårten Nordhall, baryton 
Christina Wide, orgel och 
piano. Torgmusik, cirka 30 
minuters musik.
Lördag 29 juli 10:00  
Varbergs kyrka

Duvemåla  
– Broadway tur 
och retur
Med musikaler, som 
Chess och Phantom 
of the Opera, arbetar 
sångerskan Karin Funk. 
Hon och pianisten Ulf 
Esborn tar oss med in i 
musikalernas värld.
Söndag 30 juli 18:00, Valinge kyrka

Romanser i sommartid
Operasångare 
Pär Fürst Nilsén 
och pianist Ingrid 
Emanuelsson 
framför några av 
våra mest älskade 
visor och romanser
Torgmusik, cirka 30 
minuters musik. 
Onsdag 2 augusti 10:00  
Varbergs kyrka

Visor och folkton i 
aftonstund 
Stefan Petzén, gitarr
Stefan Wikrén, piano och orgel
Torsdag 3 augusti 19:00 
Träslövsläge kyrka



Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Sibbarps spelmanslag
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Lördag 5 augusti 10:00
Varbergs kyrka

Friluftsgudstjänst med 
sång och dragspel
Med naturen som kyrka, med sång av 
Lindbergakören och dragspelsmusik av 
Georg Andersson, firar vi en annorlunda 
gudstjänst.
Söndag 6 augusti 18:00  
Klasa Hembygdsgård

Robert Schumanns 
Dichterliebe
Robert Schumanns Dichterliebe  från 
1840 har kommit att bli en välkänd 
och älskad sångsamling inom sin genre. 
Här framförs den av Tre systrar som 
omväxlande presenterar sångerna 
med sång och piano och med cello och 
piano. 
Karin Birgersson, piano
Christina Okkels, cello 
Elisabeth Eriksson, sopran
Torgmusik, cirka 30 minuters musik.
Onsdag 9 augusti 10:00
Varbergs kyrka

Det hörs en  
ton av sommartid 
Jennyli Gustafsson, violin 
Monica Bengtsson, piano
Torsdag 10 augusti 19:00  
Träslövsläge kyrka

Gunnars önskemusik
Från Bach till Mikael Wiehe.
Varbergs Kammarkör med solister.
Dirigenter: Johannes Landgren och 
Gunno Palmquist
Lördag 12 augusti 12:30 
Varbergs kyrka

En stund på jorden
Högskolestudenterna från Göteborg i 
vokalensemblen Eir sjunger sånger om 
längtan, drömmar, hopp och förlåtelse.
Söndag 13 augusti 18:00 
Stamnareds kyrka

Från Bach till idag
Monica Bengtsson och Louise Muhl, 
orgel piano och sång 
Ola Bjervås, cello
Torsdag 17 augusti 19:00 
Träslövsläge kyrka

Fler än 35 konserter och 
musikgudstjänster

Alla är gratis


