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Fest i Lindberg
På gräsmattan bakom Lindbergs prästgård är det uppdukat
för barnkalas när föräldrar och barn strömmar till. De
som kom först är redan igång i hoppborgen.
– Hur många får man vara här på en gång, frågar en
mamma som sitter med sitt barn i hoppborgen.
– Max fem barn åt gången, svarar Malin Magnusson,
församlingspedagog i Lindberga församling.
Hon ansvarar för VuxenBarn som träffats i Lindbergs
församlingshem under året som gått och har idag gjort
iordning för terminsavslutning.
– Kom så går vi och kastar ringar, säger en mamma till
sitt barn som har tröttnat på att hoppa.
De går bort över gräsmattan för att prova på en av de
andra sakerna som finns att göra. För det är framplockat
lite allt möjligt så att alla kan ha något kul att göra.
Diakonen Kerstin Arvidsson kommer gående med kaffe
som hon har bryggt i församlingshemmet en liten bit bort
och innan hon går tillbaka pratar hon lite med några av
dem som är där.

Avbrott för sång

– Nu kan du inte hoppa mer för den är avstängd, säger en
mamma som försöker få med sitt barn bort från hoppborgen till sångsamlingen på gräsmattan.
En av församlingens musiker, Eva Johbarn, spelar gitarr
och får barn och vuxna att sjunga med i några glada rörelsesånger. En del barn är med på noterna men andra har
fokus på annat håll.
– Jag vill äta korv, säger ett barn som har fokus inställt
på borden med festis och grillen Malin håller på att starta.
De flesta barnen är glada över att sjunga och fortsätter glatt ända tills Eva avslutar och säger att nu kan de
fortsätta att hoppa och äta korv. Prästen Niklas Strandberg har blivit inkallad för att sköta korvgrillningen och
står och delar ut korvar till alla som vill ha. De vuxna äter
korv, pratar och försöker hålla ordning på hur många som
är i hoppborgen samtidigt. Fler och fler har anslutit sig och

Hopp: Sommaravslutningen på VuxenBarn vid Lindbergs
kyrka var en fest med hoppborg, grillning, ringkastning,
sångstund och mycket mer.

när tårtan serveras är det drygt 30 vuxna och barn som
har fest vid terminsavslutningen av VuxenBarn vid Lindbergs församlingshem.
Lindberga församling håller på att renovera och bygga
om församlingshemmet i Lindberg och kommer att ha
VuxenBarn i Valinge efter sommaren istället. Gruppen i
Vårt hus i Trönninge kommer att fortsätta att träffas där
även efter sommaren.
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”Ske din vilja, såsom
i himmelen så ock på
jorden.” Guds kärlek
verkar över allt. Det är
nåd för mig.
Elina

Ungdomar i Varbergs kommun
tolkar ordet nåd.

I samtalet
händer det
Svenska kyrkan arbetar mycket med diakoni, men
det hör till diakonins väsen att det sker i det tysta.
Kerstin Arvidsson försöker få oss att förstå vad det
handlar om.

Vi håller Gud i handen, går genom både mörker
och ljus på vår väg genom livet. Genom hans
hjälp och kärlek är inget omöjligt. Han visar nåd
då våra handlingar blir till misstag och leder oss
rätt igen. Vi håller Gud i handen, hans nåd är vår
hjälp, vår räddning.
Linnea

Det må va jobbigt att sätta 2000 granplantor
men det är en nåd att ha verktyg att sätta med
och att ha vänner som ställer upp och hjälper till.
William Gunnarsson

Jag tänker nåd som Guds gåva och att denna
vackra bild av den underbara naturen visar något
av det bästa som Gud har gett oss.
Simon Larsson
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– Det absolut roligaste är alla dessa möten med människor
och att det finns en så stor variation av möten, säger Kerstin Arvidsson.
Hon började arbeta som diakon i Lindberga församling
och tycker om att vara diakon i en församling som är så utsträckt och variationsrik som Lindberga församling är. Det
finns ingen given samlingspunkt utan det handlar mycket
om att skapa platser för människor att mötas och hon får
ta tag i väldigt många olika saker som diakon, både stort
och smått.
– Jag, Kerstin, bygger gärna ett bönehus, gräver en grop eller gör en soppa, säger hon. Jag kan inte bli expert på saker.
Får vara redo att ställa om och ta det som händer i stunden.

Handlar om alla åldrar

När de gör saker tillsammans skapas en plats att träffas.
– Ibland tror man att mötet ska handla om att koka en
soppa, men det kan bli ett djupt samtal istället. Många
gånger kommer man mycket närmare varandra när man
gör saker tillsammans. På ytan kan det se ut som att det
inte är så viktigt, men det händer mycket när vi gör saker
tillsammans.
Ibland kan man tänka att diakoni bara handlar om att
möta de äldre i församlingen, men så är det inte. Kerstin är
med i många olika verksamheter och möter alla åldrar. På
Messy Church i Vårt hus är det allt från småbarn till äldre
och på terminsavslutningen för VuxenBarn vid Lindbergs
kyrka var hon med och kokade kaffe och pratade med de
föräldrar och barn som var där.

– Du är en viktig
person. Du är
efterlängtad och
efterfrågad,
säger diakonen
Kerstin Arvidsson.

Uppgifterna blir annorlunda

Kerstin har lärt känna fler och fler i församlingen och
karaktären på det hon gör har ändrats.
– Det har blivit fler och fler inbokade samtal allt eftersom jag lärt känna folk och de har fått förtroende för mig.
En annan sak som har ökat mycket är de som kommer
för att söka ekonomiskt stöd från de fonder som församlingen har ansvaret för. Om det beror på att Kerstin har
blivit mer känd i området eller att den ekonomiska situationen har förändrats vet hon inte riktigt.
– Man kan tro att allt är frid och fröjd i Lindberga
församling, men så är det inte. Det kan vara lite svårare att
upptäcka men här finns många behov av olika sorter.
På landet kan en händelse, som ett dödsfall, påverka en
hel by och det är bra att det finns olika resurser i församlingen som kan hjälpa till.
– Även om prästen tar begravningen och kontakten med
de närmsta anhöriga så kan släktingar eller grannar som
sörjer komma till mig.
Goda relationer mellan kyrkan och samhället och de
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– Jag kände mig kallad
att tas i bruk på ett
annat sätt, förklarar
Kerstin Arvidsson.

som bor och rör sig i församlingen skapas genom långsiktigt arbete från båda hållen.
– Vi har arbetat mycket med något vi kallar vänskapens
rum och att man ska känna sig välkommen hem oavsett
vad man kommer till. Vägen in i kyrkan och gudstjänsten
är ofta genom relationer.
Det är inte bara inom diakoni som de arbetar med de
ledorden utan i allt församlingen gör. De vill skapa ett vi
som är öppet och välkomnande och arbetar mycket på
relationer.
– Du är en viktig person. Du är efterlängtad och efterfrågad, säger Kerstin.

Verkar i det dolda

Ett problem som kan finnas för just diakoni är att den ofta
inte syns. För det hör till dess natur att den inte syns men
den finns till för alla.
– De som kommer i kontakt med diakoner har i regel en
väldigt positiv känsla av det.
När någon kommer till Kerstin, det kan vara ett inbokat
samtal eller ett möte som uppstår mitt i något annat, frågar hon aldrig om personen är medlem i Svenska kyrkan
eller bor i Lindberga församling. De som är medlemmar är
med och finansierar en verksamhet som finns till för alla
oavsett tillhörighet och tro.
Innan Kerstin blev diakon arbetade hon som lärare på
en skola men kände att hon ville ha möjlighet att arbeta
lite friare både när det handlar om att uttrycka sin tro på
Gud och i vilka former hon arbetade. Det gjorde att hon
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började fundera på om hon verkligen skulle fortsätta att
vara lärare.
– Jag kände mig kallad att tas i bruk på ett annat sätt,
förklarar hon.
Så efter att ha klarat av de nödvändiga utbildningarna
vigdes hon till diakon för fyra år sen. Ett beslut hon inte
ångrar för nu får hon göra mycket av det hon gillar och
hon återkommer ofta till det här med möten med människor och vad som händer i dem.

Hjälper att berätta för någon

– Jag kan ganska ofta tänka att: Tänk att det finns en
människa som sitter här bredvid mig som vill dela med sig
av sitt liv med mig och Gud. Min roll är att vara ett bollplank. Jag kan väldigt sällan hjälpa till i den faktiska situationen. Men ofta hjälper det att bara berätta för någon.
Hon är inte psykolog eller terapeut och försöker inte ta
den rollen men upplever att det är till stor nytta för många
som tar chansen att ha ett samtal med henne.
– I den stund du formulerar dig... När jag får uttrycka
mina formuleringar… Jag får syn på något själv, när jag
formulerar det högt…
Kerstin letar efter kärnan i vad som händer i samtalen,
men det är inte så lätt för det handlar om människors
väsen och något som inte går att formulera.
– Bara att jag frågar vad någon har på hjärtat får den
som sitter här att börja ringa in och få ordning på röran
som finns i vardagen. Jag kan vara med och bekräfta att
din upplevelse inte är fel. Bara att inför sig själv, eller inför
mig, formulera sig själv högt har en stor poäng.
Kerstin vet att hon inte är den viktigaste personen i mötet eller de verksamheter hon håller på med.
– Min uppgift är att möta människor och komma med
ett hopp. Bemyndiga människor. Gå med dem en bit på
vägen och släppa taget när de kan gå själva.
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Ungdomar vågar pröva nya saker
Det är fokuserat och frimodigt i Träslövs församlingsgård
när 40 konfirmander håller på att öva in dramer. Zackarias Holmdahl Sjöberg, eller Zacke som han kallas av de
flesta, är assistent och körledare och leder ungdomarna
och ger dem tips om hur de ska agera. Nästan alla är med
på banan och gör sitt bästa för att det ska bli bra. Kanske
är det för att de är spända inför konfirmationen i Träslövs
kyrka om fem dagar eller så är det resultatet av att de har
gjort många saker ihop under ett läsår och fått förtroende
för varandra.

Läger och gemenskap

Konfirmationstiden har varit full av samtal, lek, sång och
gemenskap. Mycket har skett under träffarna varje vecka
i församlingsgården i Träslöv, men en del har varit på det
som några av konfirmanderna själva säger har varit bäst,
lägren. Fast någon konfirmand säger att det bästa har varit
att få träffa nya kompisar. Prästerna Ola Bjervås och Jacob
Stille är också med i konfirmandverksamheten med totalt
120 konfirmander i Träslövs församling men vid dagens
övning är det bara Zacke.
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Jag känner nåd genom
att jag får känna denna
sköna känsla. Detta
får jag helt gratis och
det är helt fantastisk
genom att jag har
möjligheten att åka
skidor.

Ungdomar i Varbergs kommun
tolkar ordet nåd.

De övar in ett nytt drama och de tre första som har blivit
tilldelade roller läser ur manuset. Två tjejer blir utvalda till
andra roller och går fram och blir instruerade av Zacke.
– Och så ska ni få ett manus också, säger han.
– Nej, ska vi säga något också, utropar en av tjejerna lite
förskräckt innan hon efter lite övertalning tar manuset och
spelar sin roll.
En bit in i dramat blir en hel grupp av konfirmanderna
tilldelade samma roll, en kanske enkel sådan. De ska spela
ungdomar som är väldigt fokuserade vid sina mobiler tills
deras del är slut.
– Snappa mig, snappa mig! Adda mig, adda mig! Selfie,
selfie, selfie! mumlar de som ett mantra när de som en
grupp låtsas falla av scenen.
Sen fortsätter dramat till slutpoängen som är att det är
viktigt att ha sitt liv förankrat vid något som består.
– Nu har alla sett hur dramat funkar och det är dags att
dela upp oss i grupper för att öva, säger Zacke.

Olle Hildebrand

Övar utan ledare

Halva gänget som redan har roller och övat på sitt drama
tidigare går iväg till ett annat rum för att öva. Zacke
stannar kvar med resten för
att tilldela roller och hjälpa
till med att öva in det helt
nya dramat så att det blir
bra på konfirmationen.
Tonåringar som vågar
pröva något nytt som de
inte är vana vid och är ganska bekväma i en grupp är
ovanligt. Men det kanske
händer när de fått möjlighet att pröva sånt som inte
skolan erbjuder under ett
läsår.

Det här är nåd. Vi får den här fina världen av
Gud som vi verkligen inte förtjänar och det
märker man genom hur vi förstör den, ändå
så låter Gud oss ha den.
Samuel H

Asfalt är hårt och stabilt precis som Guds nåd till
oss. Hans nåd sviker inte.
Andreas

Nåd för mig är när solen lyser på oss människor. Det gör mig
glad och positiv! Att dela en solnedgång med en person jag
tycker om är en härlig upplevelse.
Jonna Dragstedt
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Fullsatt när det är sopplunch

Stärker hoppet

Får vi plats? Det är den vanligaste frågan i kön in till
Mariasalen i församlingshemmet på Sveagatan i centrala
Varberg. En av besökarna har en enkel lösning om det inte
finns sittplatser.
– Bara vi får soppa så kan vi sätta oss i ett annat rum
och äta, säger hon.
Samtalen och gemenskapen är i full gång redan i kön.
Förutom diskussioner kring huruvida det finns plats och
varför det är så många som kommer till sopplunchen idag
handlar det om barnbarn, vänner och bekanta. Livet helt
enkelt. En annan besökare passar på att ställa frågan om
de får plats till diakonen Gudrun Bengtsson som passerar
förbi.
– Jo, då. Det ordnar vi, svarar hon innan hon skyndar
vidare till köket för att hämta mer soppa.
Gudrun Bengtsson är en av de ansvariga för sopplunchen
i Varbergs församling och det är även hon som har koll på
vilka ideella medarbetare som ska komma vilken gång. Det

– Det handlar om att göra ett samtal möjligt när du själv
eller någon anhörig har blivit sjuk. Ett samtal där du hinner prata om det viktiga som du kanske inte hunnit prata
om tidigare, säger Thomas Karlsson som är sjukhuspräst
på Hallands sjukhus Varberg.
Varje dag är Sjukhuskyrkan öppen för den som vill sitta
ner och tänka eller kanske be. Viktigaste resurserna är diakonen Camilla Gustafsson och prästen Thomas som finns
tillgängliga för patienter, anhöriga, besökare och personal
som de möter på kontoret, i korridorer eller på avdelningarna. Sjukhuset står för lokaler men allt annat finansieras
av Svenska kyrkan.
Thomas plockar bort en rest från förmiddagens samtal,
en hopskrynklad pappersnäsduk.
– Det är inte alla som gråter här inne, men gråten är
liksom hälsosam för själen.

Förväntan: Soppan är uppäten och
alla väntar på att de ska få efterrätt.

är cirka 12 personer som turas om att vara med och laga
soppa och duka. De gör det för att det är roligt att göra något tillsammans och för andra. De får vara med och skapa
en möjlighet till gemenskap för alla.
Gemenskapen är en av huvudpoängerna med sopplunchen, inte bara att servera och äta mat. Att äta soppa
tillsammans med andra är nästan alltid godare än oxfilé i
ensamhet.
Alla får plats, men det var tur att de hade dukat fram
extra bord idag, för det blev helt fullt. Mer än 60 personer
kan man inte vara i Mariasalen.
Innan alla fått soppa och satt sig ner hade de första hunnit äta upp och vill ha mer av den goda fisksoppan med räkor som det bjuds på idag. Barbro Hjort, diakon i Varbergs
församling, ser till så att alla som vill ha soppa får en gång
innan de som vill ha mer får påfyllning.
Vid ett av borden sitter Ulla Zachrisson och väntar på
dagens dessert för hon har redan ätit upp soppan. Hon
funderar lite kring varför det är så många
som kommer hit och äter soppa.
– Jag tror det här behövs. Det blir ett
sammanhang och människor behöver ett
sammanhang. Jag har kompisar här och
det är därför jag går hit, säger hon.
Men hon undrar lite över en sak.
– Var är männen? Vi behöver dem här,
säger hon och skrattar tillsammans med
de andra kvinnorna vid bordet.

Soppluncher
Varje tisdag i Varbergs församlingshem
Varannan torsdag i Vårt hus i Trönninge
Varje torsdag i Träslövsläge församlingshem
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Smärta, död och sorg

Det är vardagen för Thomas, möten i smärtan. Vad säger
man till den som än en gång fått ett besked om att operationen inte har hjälpt? Eller de som är rädda att dö?
– Jag kan skapa förutsättningar för att hoppet ska vara
starkare än förtvivlan och missmod. Kanske kan det hjälpa
dem att uthärda smärtan eller att fortsätta kämpa när någon får ett cancerbesked, säger Thomas eftertänksamt.
För honom handlar det väldigt mycket om att respektera
människor sådana de är och hjälpa dem att finna glädje
och tacksamhet. Oavsett om man har en tro eller inte finns
Thomas där och lyssnar. Ofta kommer samtalen in på
Gud, för där tröst och hopp får finnas mitt i all smärta,
där finns Gud på ett märkligt sätt.
När Thomas går ut i korridoren uppstår ett samtal med
en person som han mött på sjukhuset för ett tag sen. Ett
kort samtal om livssituationen, sorg och hopplöshet uppstår i den långa korridoren utanför sjukhuskyrkan.

Lyssnar: Oavsett om det är inbokade samtal
eller om det plötsligt uppstår på en avdelning
eller i korridoren är sjukhusprästen Thomas
Karlsson villig att stanna upp och lyssna.
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Foto: Therese Asplund

Din röst väger
tungt i
kyrkovalet

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Snart är det kyrkoval. Den 17 september får alla
som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt
16 år rösta. Men varför ska man rösta i kyrkovalet, spelar det egentligen någon roll?
– Ja, med din röst har du möjlighet att påverka
hur kyrkan utvecklas och din röst väger tungt,
säger kyrkomötets ordförande Karin Perers.
Öppen förskola, gemenskap för äldre, integration av nya svenskar, stöd till människor i sorg,
kris eller utsatthet. Utöver att fira gudstjänst gör
Svenska kyrkan mycket av det som många tycker
är viktigt när samhällets funktioner inte riktigt
räcker till. Alla som vänder sig till kyrkan får del
av besluten i kyrkan, därför har kyrkovalet större
betydelse än vad många kanske tror.
– Kyrkovalet är den största manifestationen för
demokrati i vårt land, vid sidan av de formella
valen till samhällets beslutande organ. Nära 700
000 människor röstade i senaste kyrkovalet 2013.

Så fungerar demokratin i kyrkan
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rätt att rösta i kyrkovalet, och får en inbjudan med röstkortet.
Genom direkta val väljs kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet, som är kyrkans parlament, lokalt, regionalt och på
nationell nivå.
Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet styr kyrkans verksamhet genom olika beslut om hur budgeten ska användas
och vilken inriktning verksamheten ska ha. De väljer också kyrkoråd, stiftsstyrelse och kyrkostyrelse som tillsammans med kyrkoherde eller biskop har ansvar för att demokratiska beslut fullföljs.
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teologer. Som folkkyrka behöver Svenska kyrkan förtroendevalda i olika åldrar och med många olika erfarenheter,
säger hon.

Alla har möjlighet att påverka

Det som lockande Karin Perers då, och fortfarande lockar,
är att få vara med och påverka inriktningen på kyrkans
arbete. Men det är inte nödvändigt att vara förtroendevald
för att påverka, det räcker med att rösta i kyrkovalet.
– När du röstar kan du påverka vilka som ska vara med
i kyrkofullmäktige som styr inriktningen på verksamheten
i din församling där du bor. Du kan påverka vilka som
ska vara med i stiftsfullmäktige som styr inriktning på
verksamheten i ditt stift, och du kan påverka vilka som ska
tillhöra kyrkomötet som styr förutsättningarna för Svenska
kyrkans verksamhet i både Sverige och utlandet, fortsätter
hon.

Påverkar: Karin Perers är kyrkomötets ordförande och
är på så sätt med och påverkar Svenska kyrkans vägval.
Vid kyrkovalet väljer vi bland annat vem som sitter i
kyrkomötet.
Ändå är det bara cirka 13 procent av alla kyrkotillhöriga.
Varje röst väger därför mycket tungt, säger Karin Perers.

Kyrkan behöver förtroendevalda
med olika erfarenheter

Sedan 2013 är hon ordförande för kyrkomötet, Svenska
kyrkans högsta beslutande organ. Sitt första förtroendeuppdrag fick hon när hon som mycket ung flyttade till
Stockholm. Då bidrog Svenska kyrkan till hemkänsla i
storstaden, och hon valdes in i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Sofia församling på Södermalm.
– Det som kännetecknar Svenska kyrkan är det delade
ansvaret mellan demokratiskt valda och kyrkans vigda

Använd din röst

Att använda sin möjlighet att påverka handlar alltså om att
ta reda på vad kandidaterna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte vill med kyrkans verksamhet.
När du vet det, kan du lägga din röst på den eller dem som
vill arbeta för det som är viktigt för dig och det du värdesätter. Att inte ta tillvara sin röst, är att lämna walk over
och låta andra bestämma.
– Eftersom varje röst väger så tungt, kan resultatet bli
att kyrkan får andra beslutsfattare och därmed annan inriktning än den som ”soffliggaren” hoppas på, säger Karin
Perers.
Hennes egna förhoppningar inför kyrkovalet är att kyrkans vägval och sakfrågor ska stå i fokus och att många
ska engagera sig och rösta.
Ragna Tamsen
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Bra att veta inför
kyrkovalet 2017

Det här väljer du
till i kyrkovalet

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av
människors engagemang. Alla är välkomna att vara med,
ta initiativ och dela ansvar.
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet
att rösta på de grupper och personer som ska besluta
om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och
framtid.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

När är kyrkovalet?
Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde
år och alltid den tredje söndagen i september.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på
valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem
i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd
i en församling i Sverige den 18 augusti
2017.

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Hur många är
röstberättigade?

Foto: Magnus Aronsson /Ikon

Cirka 5,3 miljoner av Svenska
kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade
700 000 medlemmar.

Vad röstar jag på?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är
sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kan du se
vilka grupper och kandidater du kan rösta på i den olika valen.

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På
röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val
du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken
röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

Hur gör jag för att rösta?
Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet minst 18:00–20:00,
i regel har vallokalerna öppet i minst sex timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet och på sidorna
16-18.
Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17
september. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. För att förtidsrösta behövs röstkortet. På pastors- och
församlingsexpeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den
som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.
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Foto: Gustaf Helssing /Ikon

Är det möjligt att
personrösta?

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din
församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet
som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn
och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och
konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta
beslutande organ. Stiftens främsta
uppgift är att stödja församlingarna
i deras verksamhet och förvaltning
genom expertis inom flera områden.
De kan till exempel bidra med kunskap
i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka
inom stiftet behöver renoveras.

Ja, på valsedeln kan du markera upp
till tre personer som du helst vill se
valda.

När presenteras
valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt
en preliminär röstsammanräkning.
Vartefter de preliminära resultaten
blir klara presenteras de på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen
har stiften.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta
beslutande organ med 251 ledamöter.
Det beslutar om kyrkans gemensamma
och övergripande frågor. Kyrkomötet
behandlar också frågor om hur kyrkan
ska arbeta med klimatfrågan och vilka
psalmer som ska finnas i psalmboken.

Var finns mer
information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
och röstkortet hittar du ytterligare
information.

Foto: Magnus Aronsson /Ikon
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Lindberga församling
Öppettider för förtidsröstning
i Lindbergs församlingshem

Öppettider valdagen 17 september i Lindbergs
församlingshem

Måndag 4 september-fredag 8 september: 10:00-12:00
Måndag 11 september-fredag 15 september: 10:00-12:00
Torsdag 7 september: 17:00-20:00
Torsdag 14 september: 17:00-20:00

Vallokal (för medlemmar i vår församling)
9:00-20:00 med undantag för gudstjänsttiden 11:00-12:00
Röstningslokal (för medlemmar i annan församling)
9:00-19:30 med undantag för gudstjänsttiden 11:00-12:00
Brevröst genom postbefordran ska ha inkommit till församlingens expedition senast fredagen 15 september.

Kyrkans Väl i Lindberga församling

Vi vill verka för att du som medlem känner dig ” Välkommen
Hem”. Ord som får dig att känna att här är jag hemma och
efterlängtad. Här har jag en naturlig plats, får vara mig själv
och älskad för den jag är. Här skall vara låga trösklar, öppna
dörrar och högt i tak.

Aktivt gudstjänstliv

Våra fyra kyrkor i Lindberg, Stamnared, Torpa och Valinge ska
erbjuda ett rikt gudstjänstliv med mässa, gudstjänst med rätt
att vara liten och kvällsgudstjänst.
Vi vill att våra medlemmar låter döpa sina barn och uppmuntrar sina ungdomar att konfirmera sig.
Vårt Hus i Trönninge skall vara en mötesplats för alla t. ex.
med Messy Church, soppluncher och ungdomshäng.

Diakoni

Vi vill att vår gemenskap ska präglas av gästvänlighet, omsorg
och kärlek till bygdens folk. Möta hela människans behov,
både till kropp och själ, oavsett ålder.

Inom ramen för kyrkopolitiken och Svenska kyrkans beslutande organ arbetar vi för att stärka kyrkan och kristendomens
ställning i samhället.
Vår vision är en bred folkkyrka, där kärleken till det egna
landet har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. Vi vill värna bygdekyrkor och traditionella
kulturmiljöer - ett gott arbete som redan pågår i kyrkan och
kan utvecklas vidare.
Vi vill verka för en ökad kunskap om vår urkund Bibeln. Det
sker genom gemensamma bibelstudier, samtalsgrupper men
också genom musik och annan kultur. Särskild omsorg bör ges
till barnen genom en anpassad undervisning.

Vi vill främja verksamheten genom att erbjuda vuxen-barnverksamhet, kyrkans barntimmar, öppet hus/after school och
ungdomsgrupp.

Vi Sverigedemokrater vill, att kyrkan ska prioritera hjälp
till utsatta i lokalsamhället, hjälp till äldre, sjuka och andra
behövande. Vi vill, att ensamma, socialt isolerade äldre,
brottsoffer och unga som lider av psykisk ohälsa får en mer
framskjuten plats än i dag i kyrkans sociala arbete. Samarbete
mellan kyrkans anställda och församlingsmedlemmar kan ge
nödvändig information och ibland ge lösningar på problem.
Familjevänliga aktiviteter och småskalighet är också verktyg
för att hjälpa utsatta.

Listan med våra kandidater finns på Lindberga församlings
hemsida www.svenskakyrkan.se/lindberga

Ingrid Jordebo
Kandidat för Sverigedemokraterna i Lindberga församling

Musik

Vi vill att församlingen ska ha ett rikt musikliv för alla åldrar
och vara ett naturligt inslag i gudstjänstlivet.

Barn och ungdom
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Träslövs församling

Var med och påverka
Träslövs församling är en växande församling. Andelen familjer
med barn är stor. Församlingen har därför valt att ha ett tydligt familjefokus i sin verksamhet. Det skall finnas utrymme att
skapa nya verksamheter samt behålla och vidareutveckla de
verksamheter som vi känner oss trygga med.
I Träslövs församling finns ett omfattande arbete med konfirmander och en begynnande verksamhet för ungdomar i olika
åldrar. Vi vill erbjuda ungdomarna i vår församling olika aktiviteter i en öppen gemenskap där alla kan känna sig välkomna.
Vi tror att kyrkan har en viktig uppgift att fylla i dagens moderna samhälle. Det kristna budskapet är ett kärleksbudskap
där vi kravlöst kan hämta stillhet och kraft i en stressad och
prestationsinriktad tillvaro. Vi lever i en tid med stort informationsflöde som vi förväntas ta ställning till. Vi behöver skapa ro
för kropp och själ. Här har kyrkan en viktig funktion att fylla.
När jag sitter i kyrkan vill jag vara delaktig och det kan jag först
vara när jag förstår vad som sker.
En viktig del i församlingen är det ideella arbetet som
sträcker ut sin hand för att hjälpa till och vara delaktiga i olika
verksamheter.
Vi behöver också dela glädje med varandra. Musiken är ett
fantastiskt verktyg för att sprida glädje.
I Träslövs församling finns en partipolitiskt obunden lista
som ställer upp i kyrkovalet den 17 september - Kyrkans Väl.

Tider för öppethållande
i vallokalerna den 17 september
Träslövs församlingsgård 8:00–10:00, 11:00–20:00
Träslövsläge församlingshem 8:00–10:00, 11:00–15:00

Förhandsröstning på
pastorsexpeditionen i Träslöv
Den 4-9 och 11-16 september 10:00-12:00
Den 5 och 12 september 17:00-20:00
Den 17 september 12:00-14:00

Kyrkans Väl i Träslövs församling vill verka för:
Ett aktivt gudstjänstliv
Vi vill verka för ökad delaktighet och gemenskap i gudstjänsten
samt variation i gudstjänstformen.
Undervisning - och inspiration - för barn, unga och vuxna.
Vi vill fortsätta att uppmuntra verksamheter där barn, ungdomar och vuxna tillsammans i skapande och glädje får ta del av
budskapet om Jesus som Guds son. Vi vill också särskilt fortsätta verka för ett konfirmand- och ungdomsarbete med Jesus
i centrum. Dessutom vill vi att hela församlingen på olika sätt
får inspiration genom undervisning och bibelläsning, i psalmoch lovsång, samt i musik och körverksamhet för olika åldrar.
Diakoni
Vi vill att församlingen skall vara en naturlig plats att söka sig
till för att få hjälp och tröst när livet är svårt. Att församlingens
diakonala arbete fortsätter att utvecklas så att fler gamla och
unga får det stöd de behöver. I detta vill vi främja arbetet med
att låta kyrkan vara en uppmuntrande och stödjande mötesplats för människor i alla åldrar och i alla livssituationer.
Mission/Evangelisation
Vi vill be och arbeta för ett missionerande förhållningssätt där
målet är att alla människor som bor i vår församling ska nås av
missionens budskap, få känna Guds kärlek och komma till tro
på Jesus Kristus.
De första 20 namnen på Kyrkans väls lista
1. Annika Jensen
11. Carina Romell
2. Göran Barkevall
12. Anders Johansson
3. Ulla Brattgård Carlsson
13. Ronny Klintenberg
4. Magnus Romell
14. Ewy Wirdéus
5. Per-Arne Johansson
15. Nils Gunnar Juelsson
6. Marinette Berndtsson
16. Marie Svensson
7. Håkan Victorsson
17. Thomas Björkman
8. Leif Svensson
18. Patrik Ingemarsson
9. Carina Tideman
19. Magdalena Johansson
10. Lars Carlsson
20. Lennart Carlsson
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Varbergs församling

Kandidater
I Varbergs församling ställer fem grupper upp i valet till kyrkofullmäktige. De
finns på det här uppslaget.
FiSK finns i kyrkovalet på alla tre nivåer:
församling, stift och kyrkomöte. Vi är
partipolitiskt obundna.

För den som vill är det möjligt att rösta
innan valdagen under tiden 4-16 september. Det görs i församlingshemmet
på Sveagatan 24.
Öppettider för förtidsröstning är:
4-9 och 11-16 september 11:0013:00 samt kvällsöppet 7 och 14
september 17:00-20:00.
Röstkortet ska visas för röstmottagaren.

Vallokalerna
Församlingshemmet, Sveagatan 24.
Sollyckans kyrka, Föreningsgatan 54.
Apelvikshöjds Dagcentral, Rödaledstigen 4.
Öppettider i vallokalerna:
Söndag 17 september
9:00-11:00 och 13:00-20:00.

Brev- och budröstning

Ge oss Din röst,
•

•

•

•

I församlingshemmet, Sveagatan 24,
finns brevröstningspaket.

Läs mer om kyrkovalet på
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

•

vi vill att all verksamhet
ska utgå från
församlingarna och
genomsyras av det glada
budskapet om Jesus
Kristus
vi vill värna och utveckla
kyrkans gudstjänstliv och
konstnärliga uttryckssätt
vi vill stärka arbetet bland
barn och unga och sträva
efter att alltfler döps och
konfirmeras
vi vill skärpa kyrkans
diakonala profil,
underlätta för frivilligt
engagemang och bidra
till ökad integration i
samhället
vi vill motverka partipolitik
och centralisering i
kyrkan.

Läs mer på
www.borgerligtalternativ.nu
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FiSK vill att kyrkan agerar mot varje
form av främlingsfientlighet, rasism och
homofobi. Vi stödjer kvinnliga präster och
att samkönade par kan vigas i kyrkan.
Det kristna kärleksbudskapet ska ge
vägledning för hur Bibeln ska tolkas.
Vi vill ha en öppen och fördomsfri kyrka.
Några punkter ur FiSK:s lokala valprogram:
Ordning och reda i kyrkorådets styrning.
Planera för mer kyrkogårdsmark.
Miljödiplomera Varbergs församling.
Delta i Pride för alla människors lika värde.
Utveckla mer diakonal verksamhet med
andra aktörer. Prioritera kyrkomusiken.
Större variation i gudstjänstformer.

Foto: Malin Arnesson

Förtidsröstning

Laila Beckenius, Märith Eklund, Eva
Folkeson, Ingela Svenson, Jonas Noréus,
Hans Nelje, Öyvind Mathillas.
Lägg din röst på oss - rösta på FiSK!
www.fiskvarberg.se

Församlingslistan är det
partipolitiskt obundna
alternativet i Varbergs
församling
Vi tycker inte att partipolitik hör hemma
i kyrkan och nominerar människor med
kompetens och kunskap om kyrkan,
oavsett partisympatier.
Våra kandidater finns med i församlingens dagliga liv och vill att fler ska få
möjlighet att komma till tro på Jesus
Kristus.
Vi driver frågor som är viktiga för Varbergs församling och vill bland annat:
• slopa arvodena till de förtroendevalda
• satsa på diakoni och arbete bland
ungdomar
• att öppenhet och transparens ska
genomsyra hela församlingen
• värna och stötta de tre kyrkornas
olika profiler
Kontakta gärna vår ordförande
Lena Andersson 070-574 00 37

Folkkyrka inte elitkyrka
Svenska kyrkan ska vara en öppen och
välkomnande kyrka. En kyrka som har
plats för alla oavsett var man befinner sig
på trons väg.

Våra förslag

Allas lika värde och rätt
Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en kyrka som står upp för alla
människors lika värde och rätt. Kyrkan
ska bejaka alla former för mellanmänsklig
samvaro som är ett ömsesidigt uttryck
för kärlek. Stå upp för allas lika rätt till
sin etniska, könsmässiga och religiösa
identitet.

En synlig kyrka
Svenska kyrkan ska bedriva mission och markera
närvaro, även i förorter och parallellsamhällen.

Sveriges bästa arbetsgivare
Kyrkan ska sträva efter att vara Sveriges
bästa arbetsgivare. Anställda har rätt till
en god arbetsmiljö, möjligheter till utveckling och kompetensförstärkning.
Kyrkans roll i världen
Det finns mörka krafter som gör gemensam sak i synen på kyrkans internationella
arbete. De vill inrikta sig på att hjälpa
enbart utsatta kristna. Men det är precis
tvärtom; vi ska hjälpa utan förbehåll för
att vi är kristna.

Martin Bergman, Jan Vastersson, AnnChristine Rosengren, Julia Nord Axelsson, Daniel Stigedal och Lisbeth Olsson.

En kyrka säker och engagerad i sin kristna
identitet
Svenska kyrkan måste våga vara en kyrka med
tydlighet i den kristna identiteten, som också står
upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands.

Omsorg om kulturarvet
Förstärk arbetet med att förvalta och värna
Sveriges största kulturarv – kyrkomiljöerna,
exempelvis genom att vårda traditionen kring
skolavslutningar i kyrkan.
Småskalighet och demokratisk närhet
Utvärdera sammanslagningar och
stordriftsrationaliseringar i organisationen och
sträva efter småskalighet och närhet.
En trygg famn – kyrkan som social kraft
Slå vakt om och intensifiera det sociala arbetet.
Prioriterade grupper bör vara ensamma
äldre, brottsoffer och unga med psykisk
ohälsa. Grupper i behov av stöd är också
fattigpensionärer och kristna asylsökande.
Trygghet och identifikation
Undvik stora förändringar i kyrkans liturgi, men
se över arbets- och kommunikationsformer för
att vara en kyrka relevant i vår tid, utan att ge
avkall på sina värden och sin värdighet.
Respekt för åsiktsmångfald
Återupprätta respekten för olika inriktningar
och åsikter inom kyrkan. Klassiskt konservativa
präster, personal och medlemmar som oroar sig
över kyrkans utveckling ska inte frysas ut.

www.forsamlingslistan.se
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Lindberga församling
Söndag 3 september, 12 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Kvällsgudstjänst, Lindberg
Linda K Johbarn, sång

Söndag 8 oktober, Tacksägelsedagen
9:30 Högmässa, Lindberg
11:00 Gudstjänst, Valinge
Valinge-Stamnareds Damkör
18:00 Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 10 september, 13 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Valinge
11:00 Gudstjänst, Torpa
18:00 Sinnesrogudstjänst, Stamnared

Söndag 15 oktober, 18 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst, Torpa
18:00 Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 17 september, 14 e trefaldighet
11:00 Sammanlyst gudstjänst, Lindberg
Se musiksidan

Söndag 22 oktober, 19 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Stamnared
Med Små och Stora
Hwalingebarnen
18:00 Kvällsgudstjänst, Valinge
Lindbergakören

Söndag 24 september, 15 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Kvällsgudstjänst, Valinge
Ungdomskören
Söndag 1 oktober, den helige Mikaels d.
11:00 Högmässa, Lindberg
Kyrkoherdemottagning
Valinge-Stamnareds Damkör

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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Söndag 29 oktober, 20 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Valinge
11:00 Gudstjänst, Lindberg
18:00 Sinnesrogudstjänst, Torpa
Lördag 4 november, alla helgons dag
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst, Torpa
Söndag 5 november, s e alla helgons dag
9:30 Högmässa, Lindberg
18:00 Minnesgudstjänst, Valinge
Ljuständning
LiTo-kören
Söndag 12 november, 22 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Lindberg
11:00 Gudstjänst, Valinge
Med små och stora
Hwalingebarnen
18:00 Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 19 november, s f domssöndagen
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst, Torpa
Med Små och Stora, The Parish Band
18:00 Musikgudstjänst, Lindberg
Se musiksidan

Bluegrass med
Josephine and The
River Boys under
Valingeveckan
i början av
sommaren.

Söndag 26 november, domssöndagen
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Sinnesrogudstjänst, Valinge

Foto: Barbro Björling

Vardagsgudstjänster

Välkommen Katarina

Bibelstudier

Trädgårdsgrupp –nystart

Vi välkomnar vår nya präst i Lindberga
församling, Katarina Hellgren.
Söndag 17 september 11:00 i Lindbergs
kyrka.

Vår inbjudna gäst håller ett föredrag om
ett eget valt ämne som vi sedan tillsammans diskuterar och reflekterar över.
Kaffemingel 15:00-16:00.
Varannan tisdag 15:00-17:00 med start
10 oktober i Valinge kyrka.

Vi behöver dig, man och kvinna, som kanske har lite gröna fingrar eller vill vara del
i det kreativa utomhus. Vi ska utforma en
liten klosterträdgård bakom församlingshemmet. Vi planerar och planterar med
paus för kaffe och småprat.
Torsdagar 10:00-12:00 i Lindbergs församlingshem. Start 7 september.

Tisdagar 11:00
Gudstjänst/mässa, Lindgården
Första onsdagen i månaden 9:00
Morgonmässa, Lindbergs kyrka
Torsdagar 9:30
Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Messy Church
En kväll tillsammans. Vi ordnar maten,
därefter blir det sång, aktiviteter, pyssel
och andakt. Kom du också.
Onsdagar 17:00-19:00 i Vårt Hus i
Trönninge, 6/9, 4/10, 1/11, 6/12.

Tala film - tala liv

Kyrkoherde Niklas
Vi välkomnar Niklas Strandberg som ny
kyrkoherde i Lindberga församling.
Söndag 1 oktober 11:00 i Lindbergs kyrka.

Tillsammans med soppa
Vi äter soppa, dricker kaffe och umgås.
Därefter blir det en aktivitet eller ett föredrag. Torsdagar 12:00-15:00 i Vårt Hus
i Trönninge, 21/9, 19/10, 23/11, 14/12.

Sinnesrogudstjänst

Vi ser en film och diskuterar den till kaffe/
te och smörgås. Onsdagar 18:00-21:00 i
Lindbergs församlingshem. 13/9, 18/10,
8/11. Anmäl specialkost till exeditionen
0340-64 11 40.

Söndagar 18:00.
10 september i Stamnareds kyrka,
29 oktober i Torpa kyrka
26 november i Valinge kyrka

Sms-påminnelse

En dag för dig i stillhet och eftertanke.
Lördag 30 september 9:30-15:00 i Torpa
kyrkstuga. Anmälan senast 25 september
till exeditionen 0340-64 11 40.

Påminnelse om gudstjänster med mera.
Se hemsidan för mer info.

Halvdagsretreat

Minnesgudstjänst
En stämningsfull kväll då vi tänder ljus
för dem som gått bort under året. LiTokören sjunger. Söndag 5 november 18:00
i Valinge kyrka.

Inför Allhelgonahelgen
Fredag 3 november 10:00-17:00 i
samband med gravsmyckning är kyrkorna
öppna och personal finns på plats. Vi
bjuder på kaffe. Ljus finns att tända för
dem som vill.

Församlingsfrukost
Vi dukar upp en god frukost och får besök
av diakon Ingela Bertilsson. Hon berättar om sin moster Maj från Gunnarp som
blev Karmelitnunna. Lördag 11 november
9:00-11:00 i Vårt Hus i Trönninge.

Whalungarna –nytt
Genom lekar, pyssel, sånger, fika och prat
lär vi oss tillsammans om skapelsen och
dess gåvor. Start vecka 36 för barn i årskurs F-3. Onsdagar 15:00-16:00 i Valinge
församlingshem. Anmäl dig på hemsidan.

Verksamhetsstarter och mer
om vad som händer hittar du på
www.lindberga.nu
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Träslövs församling
Söndag 3 september, 12 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Söndag 10 september, 13 e trefaldighet
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
13:00 Äventyrsdag, Träslövsläge
Söndag 17 september, 14 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Kyrkokören
Söndag 24 september, 15 e trefaldighet
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
17:00 Musik i Träslöv
Söndag 1 oktober, den helige Mikaels d.
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
16:00 Messy Church, Träslöv
Söndag 8 oktober, Tacksägelsedagen
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
16:00 Fruktkalasgudstjänst, Träslövsläge
Sångfåglarna och Korallerna
Söndag 15 oktober, 18 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Söndag 22 oktober, 19 e trefaldighet
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
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Onsdag 25 oktober
17:30 Messy Church, Träslövsläge
Söndag 29 oktober, 20 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge
18:00 Folkmusikmässa, Träslöv
Kyrkokören
Fredag 3 november
10:00 Andakt inför allahelgona, Träslöv
16:00 Andakt inför allahelgona, Träslöv
Lördag 4 november, alla helgons dag
10:00 Mässa, Träslöv
Söndag 5 november, s e alla helgons dag
10:00 Högmässa, Träslövsläge
18:00 Minnesgudstjänst, Träslöv
Söndag 12 november, 22 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Sångfåglarna och Korallerna
Söndag 19 november, s f domssöndagen
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Kyrkokören
16:00 Messy Church, Träslöv
Söndag 26 november, domssöndagen
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge

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

Söndagsskola i Träslövsläge

Allsång och lotterier

Varje gudstjänst 10:00 i Träslövsläge är
det söndagsskola.

Fredag 15 september 15:00 i Träslövsläges församlingshem med Träslövsläges
kyrkliga sykrets. Lotteriförsäljningen
börjar 14:45.

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

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till
gudstjänster i 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 födelsenummer (ha legitimation i beredskap).
Du behöver inte betala. Församlingen får
räkning från taxi.

Lördagsfrukost
7 oktober i Träslövs församlingsgård.
-Sjung, sa doktor Luther!
Lena Brattgård, organist och psalmkännare, berättar om Martin Luthers psalmer
och sjunger dem tillsammans med oss!
Drop in-frukost från 8:45. Lena börjar
9:30. Kostnad 40 kronor.
Anmälan till församlingsexpeditionen
0340-20 10 30 senast 5 oktober.
Nästa Lördagfrukost blir 25 november.
Då gästas vi av Ola Olofsson, pastor i
Pingstkyrkan i Varberg.

Middagsbön och torsdagssoppa
Varje torsdag med start 7 september till
och med 30 november. Sopplunchen inleds med middagsbön i Träslövsläge kyrka
11:30 därefter serveras soppa 11:4513:00 i församlingshemmet.

Kyrkogårdsvandring
Söndagen 3 september 15:00. Vi samlas
vid kyrktrappan i Träslöv. Efteråt bjuder vi
på kaffe i Församlingsgården.
Skjuts erbjuds från Träslövsläge kyrka
14:30. Anmälan till skjuts till 0340-20 10
30 senast 31 augusti.

Inför allahelgonahelgen
Fredag 3 november, Träslövs kyrka och
kyrkogård. Andakt inför helgen i kyrkan
10:00 och 16:00. Från 9:00 fram till
16:00 bjuder vi på kaffe i kyrkan. Skjuts
från Träslövsläge 9:00 med möjlighet att
vara med på andakten. Anmälan för skjuts
till 0340-20 10 30.

Kyrkliga sykretsen
Samlas i Träslövsläge församlingshem
14:30 onsdagarna 30/8, 27/9, 11/10,
8/11 och 6/12. Kontakta Kalle Svensson
0340-20 10 33 för mer information.

Måndagsträffen
Måndag 11 september börjar terminen
i Träslövs församlingsgård. Vi träffas
14:30-16:00. Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans och vid några tillfällen under hösten har vi någon form av
program. Program: 18/9 Stig & Göte,
25/9 Seniorshopen, 16/10 Bosse Liljedal,
30/10 Fåglar med Jan Stenbeck, 13/11
Hasse & Gert, 27/11 Tommy & Martin

En eftermiddag för
Svenska kyrkan i utlandet
och Göteborgs kyrkliga
Stadsmission

Barnverksamhet

Församlingsgården i Träslöv lördag 18
november 14:00-16:00.
Kaffe, saft och våfflor, brödförsäljning
och lotterier. Vi tar tacksamt emot bröd
till försäljningen. Sång och musik med
MELLAMI.
Församlingens internationella grupp.

Ungdomsverksamheten

Messy church
Gemenskap, workshops, musik, bön,
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat.
För hela familjen.
Träslövs församlingsgård
Söndag 1/10 och 19/11 16:00
Träslövsläges församlingshem
Onsdag 25/10 och 6/12 17:30
Missa inte vår gemensamma Äventyrsdag i Träslövsläge 10/9 13:00.

Skjuts till kyrkogården i Träslöv
Varje torsdag från 7 september till och
med 14 december. Första turen går från
Träslövsläges församlingshem 10:00.
För mer information ring diakon Marianne
Klintenberg 0340-20 10 35.

Bibelstudium
Träslövsläges församlingshem en gång
per månad följande söndagar 19:00.
24/9, 22/10 och 26/11. Ledare är Kalle
Svensson 0340‑20 10 33

Vecka 36 börjar grupperna. Se hemsidan
för att se vilka grupper som finns och
vilka tider det är.
Thank God it’s Tuesday jämna veckor
(15+) 15:30-18:00 i Träslövs församlingsgård, börjar 19 september.
Thank God it’s Tuesday ojämna veckor
(15+) 17:30-19:30 i Träslövsläge församlingshem börjar 12 september.

Körverksamhet
Octava Gospel Träslövs församlingsgård
onsdagar 18:30–20:45, börjar 6/9
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
De tre körerna är i Träslövsläge församlingshem och börjar vecka 35
Kyrkokören Träslövsläge församlingshem
torsdagar 19:00-21:00, börjar 24/8

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den du önskar
träffa.
Präster: Ola Bjervås 0340‑20 10 32,
Kalle Svensson 0340‑20 10 33 och
Jacob Stille 0340‑20 10 34.
Diakon: Marianne Klintenberg
0340‑20 10 35.
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Varbergs församling
Apelvikshöjds kyrka är stängd på grund
av om- och tillbyggnad.
Söndag 3 september, 12 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Söndag 10 september, 13 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
17:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Oaskväll, Sollyckan
Söndag 17 september, 14 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Söndag 24 september, 15 e trefaldighet
11:00 Familjegudstjänst, Varberg
Young Voices
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Söndag 1 oktober, den helige Mikaels d.
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Boys’ Voice och Don Sanders
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Söndag 8 oktober, Tacksägelsedagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
Lilla och stora barnkören
17:00 Lovsångsmässa, Varberg

Söndag 12 november, 22 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
Lilla barnkören
17:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 15 oktober, 18 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Sinnesromässsa, Varberg

Söndag 19 november, s f domssöndagen
11:00 Familjegudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg

Söndag 22 oktober, 19 e trefaldighet
11:00 Familjegudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg

Söndag 26 november, domssöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 29 oktober, 20 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Lördag 4 november, alla helgons dag
11:00 Högmässa, Varberg
16:00 Allhelgonaandakt, Apelvikens kapell
18:00 Musikgudstjänst, Sollyckan
Söndag 5 november, s e alla helgons dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Minnesgudstjänst, Varberg

Vardagsgudstjänster
Måndag
9:00 Andakt, Sollyckan
Tisdag, jämna veckor
18:30 Veckomässa, Sollyckan
Onsdag
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg
Torsdag
8:30 Morgonmässa, Varberg
9:00 Andakt, Sollyckan

Vuxenväg till tro

Café och gemenskap

Oaskvällar

Under två terminer får du låta ditt liv
speglas i bibelns berättelser och den
kristna traditionen. Om Gud finns - vad
spelar det för roll? Vuxenväg till tro
vänder sig till vuxna som vill utforska vilka
andliga upptäckter som kan göras inom
kyrkan. Anmälan till Gudrun Bengtsson,
gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se
eller 0340-81 334.

En stund tillsammans med andra där vi
delar en bit av våra liv, diskuterar både
det ena och det andra, skrattar och trivs
tillsammans.
Onsdagar 14:00-16:30 i församlingshemmet på Sveagatan 24.

Gudstjänster med mycket lovsång,
undervisning och möjlighet till personlig
förbön i Sollyckans kyrka.

Kvinnofrukost
När krisen slår till. Åsa Lindell som skrivit
boken ”Med en fot i golvet” delar erfarenheter och föreläser om konsten
att ta sig igenom en kris. Kostnad 70
kronor. Anmälan senast 19 oktober till
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 0340-81 300.
Lördag 21 oktober 9:00-12:00 i
Sollyckans kyrka.

Maria Küchen om Bonhoeffer
Författaren Maria Küchen talar om ”Gud,
makt och motstånd - om Bonhoeffer och
efterföljelse i vår tid”
Maria Küchen har skrivit flertalet böcker
och diktsamlingar under åren. Dietrich
Bonhoeffer var en tysk luthersk präst,
teolog och motståndskämpe oxh avrättades 9 april 1945 i koncentrationsläger.
Söndag 1 oktober 18:00 i församlingshemmet på Sveagatan 24.

Bibelhelg
Anders Sjöberg, präst, författare och
bibellärare, kommer att tala om att låta
de judiska högtiderna fördjupa vår kristna
tro. Lördag 30 september och söndag 1
oktober i Sollyckans kyrka. Mer information kommer på
www.svenskakyrkan.se/varberg

Bönedag
Kom en stund när du har möjlighet mellan
10:00-14:00. Några av oss anställda finns
på plats och vill du ha personlig förbön så
ber vi gärna för dig. Det finns möjlighet att
be kreativt på olika sätt i kyrkan. Ta möjligheten att be för det som ligger på ditt
hjärta. Barnen kan också vara med och be
eller leka i barnrummet. Vi bjuder på fika.
Lördag 9 september i Sollyckans kyrka.

Diakonimottagning
För stöd och hjälp. Drop in.
Nya öppettider. Tisdagar 10:00-11:30
och torsdagar 13:00-14:30 i församlingshemmet på Sveagatan 24.

Elise Lindqvist, också kallad för ängeln
på Malmskillnadsgatan, berättar om sitt
idella arbete bland prostituerade i Stockholm. Hon är engagerad i St:a Clara kyrka.
Söndag 10 september 18:00.
Åke Reinholdsson, präst, talar om
”Kristi återkomst”.
Söndag 26 november 18:00.

Sopplunch
Enkel soppa och gemenskap. Tisdagar i församlingshemmet på Sveagatan
24. Andakt 11:45 och soppan serveras
12:00-13:00.

Öppet hus inför alla helgons dag
Vi har Öppet hus på kyrkogårdsförvaltningen. Välkommen med dina frågor. Vi
bjuder på kaffe, glögg och pepparkakor.
Fredag 3 november 10:00-14:00.
Kyrkogårdsförvaltningen, Gödestadsvägen 2, och Birgittakapellet, Trädlyckevägen 1.

Terminsstarter
Mer information om terminsstarter och
våra verksamheter finns på
www.svenskakyrkan.se/varberg

25

Musik

i Lindberga, Träslöv och Varberg

Torgmusik

Christina Wide, orgel
Lördag 2 september 10:00 i Varbergs kyrka

Valdagen med musik

I en sammanlyst gudstjänst firar vi valdagen
med sång och musik.
LiTo-kören
Lindbergakören
Alla våra präster
Söndag 17 september 11:00 i Lindbergs kyrka

Att älska för kärleks skull

Elisabeth Feldt, sopran
Louise Muhl, piano och orgel
Söndag 24 september 17:00 i Träslövs kyrka

Sven-David Sandström 75 år

Eric Ericssons kammarkör framför musik av Bach, Buxtehude,
Purcell, Palmér och Sandström själv.
Fredrik Malmberg, dirigent
Entré 150 kronor
Lördag 30 september 17:00 i Varbergs kyrka

En flöjt & en flygel

Jenny Johansson, flöjt
Jolanta Konopnicka, piano
Torgmusik, cirka 20 minuters musik.
Lördag 7 oktober 10:00 i Varbergs kyrka

Tacksamhet och förundran

Varbergs Motettkör framför folkmusik av Anette Wallin,
violonist och riksspelman från Varberg.
Harald Svensson, piano
Christina Wide, dirigent
Lördag 14 oktober 17:00 i Varbergs kyrka

Musikal – Luthers ungar

Martin Luther spikade upp 95 teser i Wittenberg för 500 år
sedan. Kontraktets barnkörer återger med musik och drama
händelser ur hans liv och reformationshistorien.
Lördag 21 oktober 15:00 i Lindbergs kyrka

Höstkonsert

Mozarts Requiem

Konsert med Apelvikshöjds stråkensemble

Hans Pålsson kommer att hålla en kortare föreläsning om
Mozart i allmänhet och om hans Requiem i synnerhet. Han
medverkar ocskå som pianosolist.
Konserten håller på ca 1 timma och 50 minuter inklusive paus.
Entré 200 kronor, skolungdom gratis
Lördag 4 november 17:00 i Varbergs kyrka

Carolikören
Diakonikretsen
Torsdagskretsen
Fika, lotterier och insamling till diakonernas hjälpkassa och
Svenska kyrkans internationella arbete.
Torsdag 26 oktober 14:00 i Varbergs församlingshem,
Sveagatan 24
Bland annat kommer Giulianis gitarrkonsert nr 1 i A-dur med
solist Johan Löfving samt Bachs a-moll konsert med solist
Attilio Vampore att framföras.
Andreas Eriksson Hjort, dirigent
Lördag 28 oktober 17:00 i Varbergs kyrka

Requiem -Nu är en dag framliden

En folkmusikmässa av Alf Hambe och Hans Kennemark
Träslövs kyrkokör
Hans Kennemark och Greger Siljebo, fiol
Backa Hans Eriksson, bas
Stefan Wingefors, piano
Göran Månsson, flöjt
David Muhl, orgel
Anette Wallin, sopran
Kristian Börjesson, tenor
Louise Muhl, dirigent
Ola Bjervås, präst
Söndag 29 oktober 18:00 i Träslövs kyrka

Varbergs Kammarkör under ledning av Johannes Landgren
Göteborg Baroque
Hans Pålsson, piano och presentation
Sångsolister: Anna Jobrant, sopran, Amanda Flodin, alt, Leif
Aruhn-Solén, tenor och Karl Peter Eriksson, bas

Sånger om himlen

Musikgudstjänst
Lördag 4 november 18:00 i Sollyckans kyrka

Levandeljus-konsert

Varberg Gospel
Young Voices
Varbergs kvartettsällskap
Lalle Björk, saxofon
Jonny Arvidsson och Folke Persson, gitarr
Erik Österberg, bas
Mikael Smedmalm, bas
Peder Elofsson, trummor
Göran Melander, klarinett
Göran Sjöwall, piccolaflöjt
Håkan Widar, accordian
Rolf Törnblom, piano
Bengt Eckerdal och Elisabet Willix, dirigenter
Insamling till diakonernas hjälpkassa.
Lördag 18 november 17:00 i Varbergs kyrka

Fyrton gör Py Bäckman

Musikgudstjänst med låtar av Py Bäckman framförda av
gruppen Fyrton.
Martina Vallerius, präst
Söndag 19 november 18:00 i Lindbergs kyrka
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Bilden symboliserar Guds hand som sträcks från himlen ner
mot människans hand på jorden. Nåd är något Gud ger en
människa som är uppriktigt ångerfull och ledsen för sitt
misstag. Människans värld lyses upp av Guds godmodighet,
nåd är en gåva från Gud.

Ungdomar
i Varbergs
kommun
tolkar ordet
nåd.

Ella Lennartsson

Konfir
mation

Kanske

Var med

En tidning för Lindberga,
Träslövs och Varbergs församlingar
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