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Gunnars vägval skapar möjligheter
Det är prioriteringar, chansningar och ett sikte
inställt på det som är viktigt som gjort det möjligt.
Vägval i tanke och handling gör att Gunnar Törnqvist
kan fira den sortens jul han vill, utan stress och med
tid för de stora mötena och undren.
Gunnar Törnqvist är medveten om att han har en
livssituation som ger honom möjligheter och privilegier som alla inte har, men det är inte bara slumpen
som gjort att hans liv ser ut som det
gör.

började arbeta med etik, moral och liknande frågor på 25
procent samtidigt som han var lärare.
Det blev mer arbete på skolor för olika församlingar
i Svenska kyrkan och så småningom hamnade han på
Göteborgs stift för att utreda skolkyrkofrågor under två
år. Under den tiden började han fundera på att starta ett
bokförlag och våren 1994 var han med och startade Argument Förlag men blev senare ensam ägare och drev förlaget
i arton år.

Omvärderar

1992 var Gunnar tvungen att omvärdera
mycket av det han tidigare hade tagit för
– När jag drabbas
givet, han gick igenom en skilsmässa och träfav sådana tankar
fade Eva. Hon hade barn i samma ålder och
de konstaterade att det här med julfirande kan
om vad folk ska
bli ett problem. De ville inte att barnen skulle
tänka försöker jag
behöva ägna delar av julafton åt att resa fram
funderar på vad
och tillbaka till olika platser.
som verkligen är
– Eva och jag bestämde oss för att den 23
december
skulle bli den stora dagen hos oss.
viktigast, säger
Det var viktigare att slippa stress och transGunnar Törnqvist.
porter på julafton än att ha den just på den
24, säger Gunnar.
Så är det än idag, barn och barnbarn träfPrövade en annan väg
fas hemma hos Gunnar och Eva för att fira jul
Då började han fundera på om det fanns ett sätt att få
den 23 december.
jobba mer med gruppdynamik och livsfrågor. Redan då för
– Vi får ge barnen jul fullt ut och har hittat en form som
30 år sen hade han en sorts drivkraft som gjorde att han
inte är stress.
inte lät idéer och längtan glida iväg utan försökte att pröva
dem.
Vad ska andra säga?
– Rädslan för att misslyckas gör att många goda intenDet blev en krock med bilden av hur jul ska vara och
tioner inte blir av.
förväntningarna Gunnar kände som pappa. Vad skulle
Han hörde av sig till några församlingar och frågade om
andra säga när han som pappa inte träffade sina barn på
de ville ha någon som arbetade för dem ute på skolor och
julafton?
fick positiv respons från det som då var Grimetons pasDen frågeställningen pratade han med många om för
torat och nu är en del av Himledalens församling. Så han
att hitta svar på. Andras förväntningar på våra val i livet
Hans yrkeskarriär började som lärare 1979
för åldrarna 10-12 år på Bläshammarskolan. Då fanns inte livskunskap på schemat
men det var nog det Gunnar helst ville arbeta med. Allt fler engelsk- och mattelektioner byttes ut mot samtal om hur man är bra
kompis och andra livsfrågor och Gunnar
började fundera på om han gjorde det han
förväntades göra som lärare.
– Jag trivdes väldigt bra i skolan men jag
upplevde att jag försummade de klassiska
skolämnena.
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– Det som blir mer och mer tydligt
för mig desto äldre jag blir är det där
revolutionerande att Gud blir ett litet barn.
Det till synes stora faller ihop men en del
saker som verkar små är väldigt stora,
säger Gunnar Törnqvist

är ofta lika svåra att hantera som de prioriteringar vi vill
göra. Ibland lägger vi bort våra egna önskningar för att
försöka uppfylla det vi tror att vi ska göra.
– När jag drabbas av sådana tankar om vad folk ska tänka försöker jag fundera på vad som verkligen är viktigast.

Gick mot strömmen

Under tiden med Argument Förlag fick Gunnar vid flera
tillfällen prova det här med att göra val som gick emot vad
andra tänkte.
– Tre av de stora framgångsrika satsningarna jag gjorde
blev jag bestämt avrådd från att göra. En av dem var att
ge ut Atle Burmans dikter. Atle som var en gammal vän
tyckte att jag skulle låta bli för han ville inte att jag skulle
gå i konkurs.
Gunnar berättar att en vanlig diktsamling oftast säljer
i färre än tusen exemplar totalt. Arguments utgivning av
Atle Burmans dikter har sålt i mer än 40 000 exemplar. De
andra två stora satsningarna var att ge ut konfirmandboken Con Dios och en ny upplaga av Bibeln. Trots att andra
förläggare avrådde honom trodde han på idén och gav ut
böckerna och det blev succé.
Alla satsningar gick inte lika bra. En bok som han gav
ut hade han inte läst ordentligt innan och en vän ringde
honom och läste en bit ur den.
– Det var hemskt, jag la på luren och gick direkt ut på
lagret och sa att den boken ska brännas, säger Gunnar och
skrattar lite vid minnet.
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När han hade drivit Argument Förlag i arton år hade
han tio år kvar till det som är normal pensionsålder och då
bestämde han sig för att sälja förlaget och startade företaget Leva Mera. Han är ute på företag och organisationer
och arbetar med personalutveckling och gruppdynamik
senad 2012.

Väljer relationer framför pengar

Nu jobbar han inte heltid med det för han har lovat sina
barn att inte stressa och han vill ha tid över. Han har fyra
stora engagemang i sitt liv, barn och barnbarn, företaget
Leva Mera, Varbergs Kammarkör och så är han styrelseordförande för Helsjöns folkhögskola. Flera av de sakerna
ger honom ingen inkomst men han prioriterar aldrig bort
saker för att tjäna mer pengar.
– Jag skriver in i almanackan att jag ska göra det eller
det. Och då är den dagen upptagen. Då bokar jag inte in
något annat även om det är ett ekonomiskt uppdrag.
Gunnar är väl medveten om att alla inte har samma
möjlighet som han och är mycket mån om att berätta det
när han sitter i soffan och låter sina tankar bli ord. Men
samtidigt väljer han en väg som inte innebär att tjäna så
mycket pengar som möjligt för det är andra saker han
tycker är viktigare.
– Jag är mån om att dela mänskliga relationer och vara
i goda sammanhang. Det får ta tid och jag prioriterar det
framför andra saker.

Det som fyller på

Han brukar prata om det här när han är ute på företag.
– Vad är det i den här situationen som stressar mig? Vad
kan jag göra för att undvika den här stressen? När jag då
kommer på att jag inte kan göra det som behövs för att
undvika stressen ställer jag frågan: Varför kan jag inte göra
det?
Ibland är inte lösningarna så långt borta och omöjliga
som vi tror. Själva kärnan i problemet är att vi ofta låter bli
att göra det vi vet är rätt. För att hålla det levande behöver
vi omge oss med människor som ger energi och glädje.

– Det innebär inte att vi ska avskärma oss från en
stressande omgivning men vara väldigt rädda om den
tid, de platser och de människor som fyller på med
det som gör att vi kan ta aktiva beslut mot det som
skapar stress.

Revolutionerande under

Som det här med julen och allt som är kring den.
Måste vi fira den på det sätt som vi tror att det ska
göras eller kan vi hitta sätt som inte skapar stress?
Gunnar har allt mer börjat förstå hur viktigt julens
kärnbudskap, barnet i krubban, och julmusiken är
för honom. Ett år var han och Eva bortresta under
hela advents- och jultiden.
– När jag kom hem kände jag en klar abstinens
efter julen och julmusiken. Det som blir mer och mer
tydligt för mig desto äldre jag blir är det där revolutionerande att Gud blir ett litet barn. Det till synes
stora faller ihop men en del saker som verkar
små är väldigt stora. Det har besannats flera
gånger.
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Resa i tid och rum
Det viner kring husen i Träslövsläge, gulnande löv kämpar
för att sitta kvar på träden och två damer med rullatorer stretar mot vinden över parkeringen vid Träslövsläge
kyrka. Det första målet är fikabordet i församlingshemmets källare. Väl på plats förenas de med de andra som
sitter och dricker kaffe, äter bulle och kaka och småpratar.
– Så här trevligt har vi varje torsdagsförmiddag, säger
Ingrid Bengtsson och skrattar lite innan hon fortsätter. Det
är tur att det inte regnar, då hade det inte kommit någon.
Regnet som mötte alla som vaknat tidigt denna höstdag
har avtagit och bara vinden finns kvar.

Mycket historia i ett rum

Samtalet flyter fritt kring väder och vind bland husen.
– Min trädgård är ett riktigt blåshål. Gaveln står mot
havet och vinden åker runt. Oavsett var jag sitter blåser
det, säger Evert Bengtsson.
– Vi har som en liten skyddad grotta som vi kan sitta i
ute, fortsätter Inga-Lill Johansson samtalet.
Det är en välbekant gemenskap som träffas varje torsdag
nästan oavsett väder och vind. Samtalet handlar om Träslövsläge idag och förr, gemensamma bekanta och anekdoter de närvarande har hört från sina föräldrar. Evert som

är med har mycket kunskap om människorna som gått före
och nu ligger på kyrkogården i Träslöv. Hans berättelser
om gravarna och människorna har till och med resulterat i
ett par kyrkogårdsvandringar som Träslövs församling har
genomfört.

Skjutsen gör det möjligt

Men de som är här har inte kommit bara för att sitta och
dricka kaffe och prata.
– Vi kommer hit för att sen åka till kyrkogården i Träslöv för att besöka våra anhörigas gravar. Lägga dit blommor och ta bort gammalt som har vissnat.
– Vi som inte har bil, för oss är det mycket bra. Det är
bra att kunna komma upp och titta till gravarna, säger
Göran Johansson.
Det är Träslövs församling som ordnar skjuts till kyrkogården för dem som inte kan ta sig dit på egen hand. I Träslövsläge har det aldrig funnits någon kyrkogård utan den
är i Träslöv som ligger en bit bort och för att åka dit med
kollektivtrafik måste man först åka in till centrum och sen
byta. För en del kan det vara en ganska jobbig resa och då
hjälper församlingen till. De hyr en minibuss och har några
frivilliga som är chaufförer vid olika tillfällen.

Ska vi hämta Bertil?

– Vem är det som kör idag, frågar en dam.
– Det är Bertil som är vår chaufför, svarar
diakon Marianne Klintenberg som ansvarar
för det hela.

Minnen: Inga-Lill Johansson, Göran
Johansson, Ingrid Glasell, Ella Karlsson,
Marianne Klintenberg, Evert Bengtsson
och Ingrid Bengtsson träffas nästan varje
torsdagsförmiddag. De fikar, pratar gamla
minnen och besöker kyrkogården i Träslöv
tillsammans.
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– Undra om vi behöver gå upp och
hämta honom när klockan är tio,
funderar en dam.
På övervåningen sitter de som ska
laga torsdagssoppan och fikar och
chauffören brukar ta en kopp kaffe
med dem.
– Jag trodde det skulle bli väldigt få
idag för att det är dåligt väder, säger
Bertil Arvidsson när han kommer in i
rummet och blandar sig i samtalet.
– Ska vi packa ihop och åka iväg
säger Göran.

Målet: Själva besöket
på kyrkogården i
Träslöv är syftet.
Församlingen hyr
en minibuss för att
skjutsa dem som vill
besöka gravar där.

Fram och tillbaka

Kaffekopparna ställs undan, kappor och andra ytterkläder sätts på och alla går ut till minibussen där rullatorer
fälls ihop, stoppas i bagaget och människorna hjälps åt att
komma in i bilen. Den svarta minibussen kör iväg och en
liten stund senare är den framme vid Träslövs kyrka. De
hjälper varandra att komma ur bussen, rulatorer fälls upp
och blommorna läggs i korgen. Snart är alla på väg för att
besöka olika gravar som de snyggar till och stannar upp en
liten stund vid.
Gemenskapen är tillfälligt splittrad för alla har olika
gravar de vill besöka.
–Ni är snabbare än vanligt, säger Bertil när de flesta
är tillbaka vid bilen igen. Är det på grund av det dåliga
vädret?
Jakande instämmer de i hans påstående.
Rullatorerna fälls ihop och bussen fylls igen. Nu hägrar
middagsbön och värmande soppa i Träslövsläge kyrka och
församlingshem.

Fortsätter när det blir vår

Kyrkogårdsskjutsen erbjuds fram till och med 14 december.
Sedan är det uppehåll och torsdag 8 mars börjar det igen.
Alla som vill får åka med till kyrkogården vid Träslövs
kyrka.
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Jäser: Degen formas, relationer växer och människor krockar och möter varandra under skratt, gläjde och gemenskap när det
är bakning i församlingshemmet mitt i Varberg.

Flerspråkig bakning
Degblandaren surrar och mikron piper. Ljud som gör det
svårt att höra, kanske gör det inte så mycket att en del av
samtalen sker genom gester även när det skulle vara möjlitg
att prata i normal samtalston. För alla förstår inte varandra.
Det är praktikanter och frivilliga i Varbergs församling
som träffas varje måndag och onsdag och bakar. Det är
språkträning och arbetsträning i en fin blandning. Bullar
och kakor bakas och smörgåsar och fika görs iordning.
Diakonen Barbro Hjort ansvarar för det hela, både att
det blir bakat och att alla får den träning och de uppgifter de ska få. Arbetet i köket i församlingshemmet mitt i
Varberg är en utmaning för alla och nyinköpta maskiner
utforskas. Ska man stänga av vågen eller stänger den av sig
själv? De testar och ser vad som händer.
En gemenskap där misstag är tillåtna och kraven är
mänskliga, men resultaten blir alla nöjda med. Ofta fylls
församlingshemmet av doften av nybakat. Några smörgå-
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sar är framställda till kursen i Svenska för invandrare (SFI)
som ska vara i församlingshemmet under förmiddagen.
– Ska vi dra igång lite tevatten också? frågar Barbro.
Degen börjar bli klar och när den jäser är det ett bra
tillfälle för fika. Barbro frågar om alla vill dricka svenskt
kaffe men får ett nekande skratt från en av kvinnorna.
Hon vill dricka arabiskt kaffe, gjort på bönor hon köpt
och tagit med sig.
En kvinna börjar diskutera ett jobb hon ska söka så fort
hennes SFI-kurs är avslutad. De diskuterar språkkraven i
annonsen, svenska och engelska. Kan gå, men så konstaterar de att kvinnan pratar arabiska, kurdiska och turkiska,
det borde väl vara någon nytta i alla fall.
Kulturer, åldrar, traditioner och språk möts i köket. En
möjlighet för alla att växa. Varbergs församling gör det
här för att hjälpa människor att komma in i vardagen och
arbetslivet som de av olika anledningar inte är en del av
just nu.

Detektiven i
Lindberga
Susanne Sjöwall är förvaltningsassistent i Lindberga
församling och svarar i telefonen när någon ringer
dit och tar emot alla som kliver in på expeditionen
vid Lindbergs kyrka.
– Mitt ansvar är allt från telefonsamtal, bokningar av dop, vigslar och begravningar till nyckelhantering, annonsering, arkiv-och diarieföring och
posthantering. Ja, de brukar säga att jag är spindeln
i nätet...
Det kan handla om allt möjligt när någon hör av
sig och ofta får Susanne hjälpa till att vidarebefordra ärendet till rätt person.
– Det roligaste är mötet med människor, både i
telefon och de som kommer på besök. Jag tycker om
att hjälpa människor och skapa ett bra möte. Att
vara lite detektiv och komma på hur saker ska lösas
är också kul. Ibland kan det vara en del utmaningar
i det. Det är ett väldigt varierande och roligt arbete
som jag trivs med.

Alla känslor på en gång

Många av dem som hör av sig har frågor om dop,
vigslar och ibland begravningar.
– Det kan vara tvära kast när jag först pratar om
dop och glädje för att sen kanske möta någon sörjande anhörig på expeditionen. Man har hela livets
skeenden här och det blir många känslor. Jag har
lärt känna många människor och vi har fantastiska
ideella i denna församlingen. Det är en god känsla
-man tar hand om varandra.
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Varför firar vi Jesu födelsedag den 25 december
Inkarnationen är ett latinskt ord som innebär att Gud blev
människa på jorden, Jesus Kristus, Guds Son, född av en
jungfru som hette Maria. Inkarnationen är vad julen handlar
om. Vi firar Jesu födelse på Juldagen 25 december varje år.
Det har vi gjort sedan mitten av 300-talet. Vi vet egentligen inte vilken dag Jesus föddes, men det finns en tradition
som säger att ängeln Gabriel besökte Maria 25 mars och nio
månader senare borde Jesus ha blivit född. Det finns de som
säger att man lade Jesu födelse till den 25 december
eftersom det firades nyårsfest i Rom då. När kristendomen infördes i romarriket passade det bra
att lägga Jesu födelse till nyåret, men det blev inte
1 januari, vilket vore rimligast, utan 25 december
som kan ha att göra med kunskapen om ängelns
besök hos Maria. Men vi vet inte egentligen.
Redan tidigt blev det viktigt att förbereda
sig inför de stora helgerna påsk och jul. Därför
infördes fastan som förberedelse inför påsk och
advent inför jul. Ganska snart blev 1:a advent
kyrkans nyår och så har vi det fortfarande.

Vilket år var det?

Vi vet heller inte vilket år Jesus var född mer än
att det måste vara före år 4 f kr eftersom He-

rodes, konungen i Juda land, dog då. Idag menar många att
Jesus föddes i slutet av år 7. Det gjordes en skattskrivning
när Quirinus var ståthållare i Syrien. Han var det vid skattskrivningen i Syrien år 8 f kr, därför stämmer året 7 ganska
bra när det var dags för skattskrivningen i Juda land.

Var bodde de?

Troligen for Josef och Maria ner till Betlehem redan under
hösten. Troligen flyttade de dit eftersom de båda var från
Betlehem och de kom sedan att bo där eftersom de bodde
i ett hus när de vise männen senare kom att besöka dem.
Josef och Maria kom till Betlehem och gjorde säkert som
man gjorde på den tiden, bodde i tält. Men så kom dagen då
det var dags att föda och eftersom det var vinter var det
kallt i tältet och de försökte få plats i något hus. Men skattskrivningen, som troligen höll på i flera månader, innebar att
det inte fanns plats för Maria att föda i ett varmt hus, så de
blev hänvisade till ett stall. Där var det åtminstone varmt.
Maria födde sin son, Guds Son den natten. Änglar visade sig
för några herdar som var ute med sin fårhjord under natten.
Änglarna sjöng och prisade Gud och berättade att Guds Son
hade blivit född i Betlehem och att de skulle finna honom
i ett stall. Herdarna gick till stallet och fann Jesus där med
Maria. De berättade allt de fått vara med om för Maria och
Maria berättade om detta för läkaren Lukas som i sin
tur skrev ner den berättelse om Inkarnationen, julen
som vi känner till och firar varje år.
Kalle Svenssson
Präst i Träslövs församling
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Lindberga församling
Söndag 3 december, 1 i advent
11:00 Adventsgudstjänst, Lindberg
LiTo-kören
16:00 Adventsgudstjänst, Valinge
Se sidan 18
Söndag 10 december, 2 i advent
9:30 Högmässa, Valinge
11:00 Gudstjänst, Torpa
18:00 Gudstjänst, Stamnared
Söndag 17 december, 3 i advent
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst, Torpa
15:00 och 17:00 Lucia & julkonsert
Lindberg
Se sidan 18
Söndag 24 december, 4 i advent, julafton
10:00 Krubbgudstjänst, Stamnared
Sång av Lilla Julkören
23:00 Midnattsmässa, Lindberg
Måndag 25 december, juldagen
7:00 Julotta, Torpa
Lilla LiTo-kören
7:00 Julotta, Valinge
10:30 Julgudstjänst, Lindgården
Julesång med Lindbergakören
Tisdag 26 december, annandag jul
16:00 Högmässa, Valinge
Julsånger med Sara Thuresson
Söndag 31 december, nyårsafton
16:00 Nyårsmässa, Lindberg
Eva Johbarn och Susanne Sjöwall, sång
Måndag 1 januari, nyårsdag
16:00 Cafégudstjänst
Vårt Hus i Trönninge
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Lördag 6 januari, trettondedag jul
16:00 Gudstjänst, Valinge

Onsdag 14 februari, Askonsdag
18:00 Askonsdagsmässa, Lindberg

Söndag 7 januari, 1 e trettondedagen
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 18 februari, 1 i fastan
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst, Torpa
18:00 Passionsgudstjänst 1, Valinge

Söndag 14 januari, 2 e trettondedagen
9:30 Högmässa, Valinge
11:00 Gudstjänst, Torpa
18:00 Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 25 februari, 2 i fastan
9:30 Högmässa, Valinge
11:00 Gudstjänst, Lindberg
18:00 Passionsgudstjänst 2, Stamnared
Lindbergakören

Söndag 21 januari, 3 e trettondedagen
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst, Lindberg
18:00 Kvällsgudstjänst, Torpa
Söndag 28 januari, Septuagesima
9:30 Högmässa, Lindberg
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Kvällsgudstjänst, Valinge
Se sidan 19
Söndag 4 februari, Kyndelsmässodagen
11:00 Barnens högmässa, Valinge
Se nästa sida
Söndag 11 februari, fastlagssöndagen
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Kvällsgudstjänst, Lindberg
Ungdomskören

Söndag 4 mars, 3 i fastan
9:30 Högmässa, Lindberg
11:00 Gudstjänst, Valinge
18:00 Passionsgudstjänst 3, Torpa
Charlott Polson, saxofon

Vardagsgudstjänst
Gudstjänst/mässa på Lindgården alla
tisdagar 11:00.

Messy Church
Ta med dig familjen eller grannen på en
kväll tillsammans. Vi ordnar kvällsmat
och sedan blir det sång, aktiviteter och
pyssel enligt ett tema. Vi avslutar med en
andakt.
Onsdagar 17:00-19:00 i Vårt Hus i Trönninge, 6/12, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5

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.

Tala film-tala liv

Cafégudstjänst

Filmer skapar tankar. Vi ser en film och
diskuterar den till kaffe/te och smörgås.
Onsdagar 18:00-21:00 i Lindbergs församlingshem 28/2, 28/3 och 25/4.
Anmäl specialkost till 0340-64 11 00 eller katarina.hellgren@svenskakyrkan.se

Välkommen till en gudstjänst med mycket
musik till kaffe och kaka.
Sara Thuresson, sång, och Martina Vallerius, präst.
Nyårsdagen 16:00 i Vårt Hus, Trönninge

Tillsammans med soppa

Vår inbjudna gäst, Staffan Orrdahl, håller ett föredrag om ett eget valt ämne
som vi sedan tillsammans diskuterar och
reflekterar över.
Kaffemingel 15:00-16:00
Tisdag 5/12 15:00-17:00 i Valinge kyrka
Fortsätter efter vecka 11

Välkommen att äta soppa, dricka kaffe
och umgås. Vill du stanna en stund blir
det en aktivitet eller ett föredrag efter
soppan. Torsdagar 12:00-14:30, Vårt Hus
i Trönninge
Program
14/12 Allsång med Lindbergakören
Jultema
25/1
Melodikryss
22/2
Föredrag om Emilia Fougelkloo
15/3
Påskpyssel
19/4
Önskepsalmen
17/5
Allsång med Lindbergakören

Kyndelsmässodagen
– barnens högmässa
Vi tänder ljus och ber för de barn som
döpts under 2017. De barn som fyller 4
år under 2018 är välkomna att hämta sin
egen ”Bibel för barn”.
Söndag 4 februari 11:00 i Valinge kyrka

5 torsdagar i fastan
En miniretreat i vardagen
med tid för stillhet och eftertanke.
Torsdagar 17:30-18:45 i Torpa kyrkstuga
15/2, 22/2, 1/3, 8/3 och 15/3.
Anmäl senast 7 februari till
martina.vallerius@svenskakyrkan.se

Bibelstudier

Förintelsens minnesdag
Vi uppmärksammar förintelsens minnesdag med olika aktiviteter. Du väljer vad du
vill delta i. Kostnadsfritt. Anmäl frukost till
malin.magnusson@svenskakyrkan.se
Program
9:00 Frukost med föredrag i Lindbergs
församlingshem. Se hemsidan.
13:00 Klezmermusik med Ida Gillner och
Camilla Åhström. Se musiksidan.
18:00 ”Jag överlevde koncentrationslägret”. Janina Nilsson var 15 år då soldater
knackade på familjens dörr och tog henne
med sig. Janina berättar om sitt liv som
fånge i koncentrationslägret Ravensbrück.
Lördag 27 januari i Lindbergs kyrka

Nya telefonnummer till oss
Från den 28 november kommer personalens telefonnummer i Lindberga
församling ändras. Expeditionen når ni på
0340-64 11 00. Övriga nummer hittar ni
under ”Personal” på
www.svenskakyrkan.se/lindberga

Torpa kyrka

13

Träslövs församling
Söndag 3 december, 1 i advent
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
Kyrkokören
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Körmedverkan
Onsdag 6 december
17:30 Messy Church, Träslövsläge
Söndag 10 december, 2 i advent
10:00 Högmässa, Träslövsläge
16:00 Julmusikal, Träslövsläge
Sångfåglarna och Korallerna
18:00 Kom in i värmen, Träslöv
Musikgudstjänst med
Octava Gospel
Söndag 17 december, 3 i advent
10:00 Mässa med Frälsarkransen,
Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
17:00 Luciagudstjänst, Träslövsläge
Med Kristallerna
Söndag 24 december, 4 i advent, julafton
23:30 Julnattsmässa, Träslöv
David Muhl, solist
23:30 Julnattsmässa, Träslövsläge
Körmedverkan
Måndag 25 december, juldagen
7:00 Julotta, Träslöv
Solist
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Kyrkokören
Tisdag 26 december, annandag jul
18:00 Julens sånger, Träslövsläge
Körmedverkan

14

Söndag 31 december, nyårsafton
16:00 Nyårsbön med musik, Träslöv
Måndag 1 januari, nyårsdag
10:00 Högmässa, Träslövsläge
18:00 Julens sånger och psalmer, Träslöv
Församlingens vuxenkörer
Kristallerna samt solister
Lördag 6 januari, trettondedag jul
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Söndag 7 januari, 1 e trettondedagenj
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
Söndag 14 januari, 2 e trettondedagen
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Ideelladag
Söndag 21 januari, 3 e trettondedagen
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Söndag 28 januari, Septuagesima
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen,
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Söndag 4 februari, Kyndelsmässodagen
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Sångfåglarna och Korallerna
Söndag 11 februari, fastlagssöndagen
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Kyrkokören

Söndag 18 februari, 1 i fastan
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Söndag 25 februari, 2 i fastan
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen,
Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Octava Gospel
Söndag 4 mars, 3 i fastan
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Sångfåglarna och Korallerna

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

Söndagsskola
Vid varje gudstjänst 10:00 i Träslövsläe är
det söndagsskola.

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 gärna legitimation i beredskap). Du behöver inte betala. Församlingen får räkning från taxi.

Foto: Evelina Ljungfalk

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

Måndagsträffen
Måndagar 14:30-16:00 med början 22
januari i Träslövs församlingsgård. Vi
dricker eftermiddagskaffe tillsammans
och vid några tillfällen under våren har vi
någon form av program.

Kyrkliga sykretsen
Samlas i Träslövsläge församlingshem
14:30 på onsdagarna 6/12, 17/1 och
14/2. För mer information kontakta Kalle
Svensson 0340-20 10 33.

Messy Church
Gemenskap, workshops, musik, bön,
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat
för hela familjen. Välkomna till Träslövs
församlingsgård söndag 28 januari 16:00.
Träslövsläges församlingshem onsdag 6
december 17:30 och onsdag 14 februari
17:30.

Middagsbön- och
torsdagssoppa
Torsdagar från 18 januari till och med
24 maj (ej 10 maj).
Sopplunchen inleds med middagsbön i
Träslövsläge kyrka 11:30 soppan serveras
11:45-13:00 i församlingshemmet.

Skjuts till kyrkogården i Träslöv
Varje torsdag till och med 14 december.
Startar på nytt 8 mars till och med 21
juni (ej 10 maj).
Första turen går från Träslövsläges församlingshem 10:00.
För mer information ring diakon Marianne
Klintenberg 0340-20 10 35.

Bibelstudium
Träslövsläges församlingshem 19:00 följande söndagar 28/1, 18/2, 25/3, 29/4,
27/5 och 24/6. Ledare är Kalle Svensson
0340-20 10 33.

Barn och ungdom
De olika grupperna börjar vecka 3.
Eventuella förändringar, se hemsidan.

Körer
Octava Gospel Träslövs församlingsgård
Onsdagar 18:30–20:45, börjar 31 januari.
Sångfåglarna 5-7 år
Torsdagar 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år
Torsdagar 17:00-18:00
Kristallerna från 15 år
Måndagar 14:45-16:15
Körerna övar i Träslövsläge församlingshem och börjar vecka 3.
Kyrkokören Träslövsläge församlingshem
Torsdagar 19:00-21:00, börjar 25 januari.

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den du önskar
träffa.
Präster
Ola Bjervås 0340-20 10 32
Kalle Svensson 0340-20 10 33
Jacob Stille 0340-20 10 34
Diakon
Marianne Klintenberg 0340-20 10 35
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Varbergs församling
Söndag 3 december, 1 i advent
11:00 Högmässa, Varberg
Motettkören
11:00 Högmässa, Sollyckan
Stora barnkören
Ungdomskören
15:00 Gudstjänst, sjukhuskyrkan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Söndag 10 december, 2 i advent
11:00 Högmässa, Varberg
Carolikören
11:00 Högmässa, Sollyckan
Söndag 17 december, 3 i advent
11:00 Familjegudstjänst, Varberg
Ljuståg
Young Voices
16:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
Ljuståg
Lilla och stora barnkören
Ungdomskören
Arbetskretsens lotterier
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Söndag 24 december, 4 i advent, julafton
10:00 Samling vid krubban, Varberg
10:00 Samling vid krubban, Sollyckan
17:00 Julbön, Varberg
Lars Carlsson, sång
23:00 Julnattsmässa, Varberg
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Måndag 25 december, juldagen
7:00 Julotta, Varberg
Gunnar Törnqvist, sång
Gunilla Leander, trumpet
11:00 Högmässa, Varberg
Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Högmässa, Sollyckan
Tisdag 26 december, annandag jul
11:00 Högmässa, Varberg
17:00 Julens önskepsalmer, Varberg
Carolikören
Söndag 31 december, nyårsafton
11:00 Högmässa, Varberg
17:00 Nyårsbön, Varberg
Måndag 1 januari, nyårsdag
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan
Lördag 6 januari, trettondedag jul
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Julens sånger, Sollyckan
Söndag 7 januari, 1 e trettondedagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
Söndag 14 januari, 2 e trettondedagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg

Söndag 21 januari, 3 e trettondedagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Sinnesromässa, Varberg
Söndag 28 januari, Septuagesima
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
18:00 Oaskväll, Sollyckan
Söndag 4 februari, Kyndelsmässodagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
Lilla och stora barnkören
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Söndag 11 februari, fastlagssöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Onsdag 14 februari, askonsdag
18:00 Askonsdagsmässa, Varberg
18:30 Askonsdagsmässa, Sollyckan
Söndag 18 februari, 1 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Sinnesromässa, Varberg

Detalj från ett av fönstren i koret i Varbergs kyrka.

Söndag 25 februari, 2 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
Söndag 4 mars, 3 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
Barnkör
17:00 Lovsångsmässa, Varberg

Vardagsgudstjänster
Många av gudstjänsterna har uppehåll
under andra halvan av december och
början på januari, se kalendern på
www.svenskakyrkan.se/varberg
Måndag
9:00 Morgonbön, Sollyckan
Tisdag, jämn vecka
18:30 Veckomässa, Sollyckan
Onsdag
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg
Torsdag
8:30 Morgonmässa, Varberg
9:00 Morgonbön, Sollyckan
15:00 Mässa/andakt, sjukhuskyrkan

Levande julkrubba

Samling vid krubban

Möt Maria, Josef, Jesus, kamelerna, åsnan, kung Herodes och många fler. Julens
berättelse på 25 minuter.
Föreställningarna är 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 17:00, 18:00 och 18:30 tisdag 19
december utanför Varbergs kyrka.
Skolklasser och grupper som planerar att
komma får gärna anmäla sig till
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se
eller 0340-81 300.

En enkel gudstjänst där vi gör iordning
julkrubban tillsammans, lyssnar till julevangeliet och sjunger julens psalmer.
Julafton 10:00 i Varbergs och Sollyckans
kyrkor.

Julaftonsfirande
Välkommen att fira julafton tillsammans med andra. Julmat, gemenskap och
sånger. Vi börjar med andakt.
Ingen anmälan och ingen kostnad.
Julafton 12:00-16:00 i församlingshemmet, Sveagatan 24.

Alpha-kurs
Vad är livets mening? Vem är Jesus?
Välkommen till Alphakurs. Varje träff börjar med kvällsmat sedan är det föredrag
och samtal. 10 kvällar och en heldag.
Ingen kostnad.
Startar torsdag 18 januari 19:00 i församlingshemmet. Anmälan till martin.
jonsson@svenskakyrkan.se eller
0340-81 313.

Körprojekt
Äntligen dags igen för
Gospelkörprojekt i Sollyckans kyrka.
Start onsdag 24 januari 18:00-19:40 följt
av fika. Körprojektet medverkar i i Gospelmässan söndag 11 mars 11:00.
För mer information och anmälan
lisa.lerman@svenskakyrkan.se eller
0702-81 87 99.

Bönedag
Jesus säger: ”Be så ska ni få.” Det finns
möjlighet att be kreativt på olika sätt i
kyrkan. Var med och be för församlingen,
Varberg och det som ligger på ditt hjärta.
Barnen kan också vara med och be eller
leka i barnrummet. Vi bjuder på fika.
Några anställda finns på plats och vill
du ha personlig förbön så ber vi gärna
för dig. Möjlighet till samtal med präst
10:30-12:30.
10:00 morgonbön, 11:00 lovsång
12:00 middagsbön, 13:00 lovsång
Lördag 20 januari 10:00-14:00 i Sollyckans kyrka.
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Musik

i Lindberga, Träslöv och Varberg
Torgmusik

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

1:a Advent

Musikgudstjänst
Valinge-Stamnareds Damkör
Simon Nyberg, gitarr
Under ledning av Sara Thuresson
Söndag 3 december 16:00 i Valinge kyrka

Advents- och julkonsert

Apelvikshöjds Kyrkokör och Stråkensemble
Varberg Gospel, Young Voices
Valentina Lorenz Cammans, harpa
Lördag 9 december 17:00 i Varbergs kyrka

Julmusikalen Julkalendern

Lucia-julkonserter

120 sångare bjuder på luciatåg och julklassiker
LiTo-kören, Lilla Dam, Mellankören och Ungdomskören,
solister och musiker under ledning av Eva Johbarn.
Platsbiljett kan bokas av eva.johbarn@svenskakyrkan.se
Fri entré
Söndag 17 december 15:00 och 17:00 i Lindbergs kyrka

Julsång i centrum

Körer från Varberg sjunger för och med oss.
Fredag 22 december 16:00, 18:00 och 20:30 i Varbergs kyrka

Julens önskepsalmer

Carolikören
Du kan önska dina favoritpsalmerpå
www.svenskakyrkan.se/Varberg
Annandag jul 26 december 17:00 i Varbergs kyrka

Med Sångfåglarna och Korallerna
Träslövsläge kyrka 10 december 16:00

Julens sånger

Kom in i värmen

Nyårsbön med musik

Gospelkonsert med Octava Gospel
Söndag 10 december 18:00 i Träslövs kyrka

Luciakonsert

Boys’ Voice och Varbergs Student&Ungdomskör
Onsdag 13 december 18:00 i Varbergs kyrka

Julkonsert med Varbergs Kammarkör

Annandag jul 26 december 18:00 i Träslövsläge kyrka
Nyårsafton 31 december 16:00 i Träslövs kyrka

Nyårsbön med musik

Andreas Hjalmarsson
Nyårsafton 31 december 17:00 i Varbergs kyrka

Julens sånger och psalmer

Johannes Landgren, dirigent
Lördag 16 december 17:00 i Varbergs kyrka

Församlingens vuxenkörer
Kristallerna samt solister
Nyårsdagen 1 januari 18:00 i Träslövs kyrka

Luciagudstjänst

Julens sånger

Med ungdomskören Kristallerna
Söndag 17 december 17:00 i Träslövsläge kyrka
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Musikgudstjänst
Lördag 6 januari 18:00 i Sollyckans kyrka

Duo Granmo-Berg
Bachs Juloratorium del 1-3

Varbergs Motettkör
Göteborg Baroque
Karin Dahlberg, sopran
Anna Zander Sand, alt
Martin Vanberg, tenor
Karl Peter Eriksson, bas
Christina Wide, dirigent
Biljetter 200 kronor. Förköp Rydholms modebutik
Söndag 7 januari 15:00 i Varbergs kyrka

Bachs Juloratorium del 4-6

Varbergs Kammarkör
Göteborg Baroque
Karin Dahlberg, sopran
Anna Zander Sand, alt
Martin Vanberg, tenor
Karl Peter Eriksson, bas
Gunno Palmquist, dirigent
Biljetter 200 kronor. Förköp Rydholms modebutik
Söndag 7 januari 19:00 i Varbergs kyrka

Torgmusik: I Betlehems stall

Trio Anthem:
Mårten Nordhall, sång
Klas Assarsson, marimba och vibrafon
Elisabet Willix, piano och sång
Lördag 13 januari 10:00 i Varbergs kyrka

Klezmermusik på Förintelsens minnesdag

Ida Gillner, sopransaxofon
Camilla Åhström, dragspel
De båda spelar även i klezmerkvartetten Zemer Kapell.
Klezmermusik härstammar från de östeuropeiska judarnas
folkmusik – en blandning av vemod och vildvuxen lekfullhet.
Som att gråta med ena ögat och samtidigt skratta med det
andra.
Lördag 27 januari 13:00 i Lindbergs kyrka

Virtuos musik för violin och marimba
Tobias Granmo, fiol, och Daniel Berg, marimba
Lördag 27 januari 17:00 i Varbergs kyrka

Storkör och gudstjänst

Valinge-Stamnareds Damkör och LiTo-kören
Söndag 28 januari 18:00 i Valinge kyrka

Torgmusik

Elisabeth Feldt, sopran
Louise Muhl, orgel och piano
Lördag 3 februari 10:00 i Varbergs kyrka

Förklädd Gud

Musik av Lars-Erik Larsson och text av Hjalmar Gullberg
Annika Fransson, sopran
Göran Sjöwall, tvärflöjt
Elisabet Willix, orgel
Apelvikshöjds stråkensemble
Apelvikshöjds kyrkokör
Veddige Kyrkokör
Peter Börjesson, recitatör
Stoyan Illiev, dirigent
Lördag 10 februari 17:00 i Varbergs kyrka

Musik över tusen år

Musik för sopran, trumpet och orgel
av bland annat Bach, Scarlatti och Eben.
Helena Ek, sopran
Paul Spjuth, trumpet
Johannes Landgren, orgel
Lördag 24 februari 17:00 i Varbergs kyrka

Torgmusik

Christina Wide, orgel
Lördag 3 mars 10:00 i Varbergs kyrka

Saxofon i passionstid

Charlott Polson, saxofon
Söndag 4 mars 18:00 i Torpa kyrka
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Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

Ge en gåva
& förändra
liv!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3

BG 900-1223

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Var
med

Ett magasin för Lindberga, Träslövs och Varbergs församlingar

foto: kat c. palasi/ikon

Jag är
ett liv

