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Ingång
Nu har vi kommit en bit in i fastan, den lila perioden i kyrkans år. 
Det är ju en kärv period på en del sätt. En tid för förberedelse inför 
påskens stora glädjefest. Då firar vi Jesu uppståndelse. 
 Med blicken på ljuset, uppståndelsen, livet och våren griper vi 
oss an den kärva verkligheten som vi inte kan blunda inför. 



Vi får aldrig glömma
Vi var 35 förväntansfulla resenärer från Lindberga församling som i sex dagar 
skulle få vara med om en resa som skulle komma att bli en utmaning för både kropp 
och själ. 

Gripande upplevelse
När det var morgon och en ny dag i Krakow samlades vi alla utanför hotellet efter 
att vi ätit frukost, för att möta upp vår guide. Väl framme i Auschwitz fick vi pas-
sera säkerhetskontroller innan vi i samlad grupp fick träda in i lägret och gå in 
under orden, Arbeit macht frei. 
 Besöket i Auschwitz berörde ungdomarna på många sätt, var och en av dem 
kunde i samtal senare under kvällen sätta ord på någonting de hört eller sett som 
just grep tag om deras hjärtan. Många av ungdomarna upplevde att det som berörde 
mest var när vi fick se alla de tillhörigheter som nazisterna hade tagit och sparat. 
Reflektionen var att nazisterna avsiktligt hade lett judarna på villovägar genom att 
uppmuntra dem att packa sina tillhörigheter för att ge dem hopp om ett fortsatt liv i 
frihet. 
 Jag citerar flertalet av våra konfirmander när jag skriver ”Det är helt sjukt, hur 

Koncentrationsläger: Ovan: En vägg med 
foton på fångarna. Med information när de 
föddes, deporterades och dog. 
Nedan: Konfirmander och ledare från Lindberga 
församling på väg in i Auschwitz.
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kan man göra så här mot barn?” Det som väckte den starka reaktionen är 
ett par barnskor som står väl frontade i en monter där det ligger ett helt 
berg utav skor. Skor som har ägts av någon, skor som har blivit tagna från 
en individ för att den tillhörde fel folkgrupp. 

Ondskan
Ondskan gjorde sig påmind flera gånger i Auschwitz när vår guide berät-
tade om flera livsöden, både fångar men även de som jobbade som solda-
ter. Guiden berättade om en av de SS soldater som jobbade på Auschwitz. 
Denne soldat hade ofta med sin dotter till jobbet, men dottern fick inte 
följa med in i lägret utan var på utsidan och lekte med andra soldater under 
tiden som han arbetade. Hans arbetsuppgift var att avrätta fångar genom 
att skjuta dem. Och efter avslutad arbetsuppgift tog han alltid med sin dot-
ter in till staden för att äta glass. Det blev en historia som hos ungdomarna 
väckte både ilska och 
irritation, men samti-
digt en stor omsorg om 
den lilla flickan. 

Ljuset lyser i mörkret 
Besöket på Birkenau var svårare för ungdomarna att ta in, då det mest 
var ruiner och öppna ytor. Men i samtal med dem efter så förstår jag 
att intrycken av besöken på Auschwitz kom senare, när de kommit hem 
och fick distans och möjlighet att återberätta vad de hade upplevt. Inne 
på Birkenau samlades vi i grupp där tågen stannade när det hade kört 
igenom dödsporten där de som ankommit fick veta om de skulle gå höger 
eller vänster. Vi gick gemensamt vänster, mot gaskamrarna som nu mera 
består utav ruiner. Där blev vi stående en lång stund, det var svårt för 
alla att förstå, att så mycket ondska hade utspelats på just den plats där 
vi nu stod. 
 Det kom att bli en resa som handlade om ondskan i världen och de 
människor som inte släppte hoppet om en ljusare framtid. 
 ”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:5

Text och foto: Malin Magnusson 
Församlingspedagog, Lindberga församling

En resa vi alltid kommer minnas om 
en historia vi aldrig får glömma.
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Minnen: Resesällskapet är samlat vid sista 
stoppet på vägen hem efter resan som ger 
minnen för livet. 

Några av de skor som nazisterna 
tog från judarna.
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Vemod och glädje dansar tillsammans
– Tack för att vi är inbjudna denna viktiga dag, förintel-
sens minnesdag, säger Ida Gillner. 
 Hon spelar sopransaxofon och Camilla Åström spelar 
på dragspel på lunchkonserten som är en del av dagens 
program i Lindberga församling. Det inleds med frukost 
och föredrag och avslutas med en föreläsning i Lindbergs 
kyrka, och nu mitt på dagen som känns som en strålande 
vårdag fast det är slutet av januari är det lunchkonsert. 
 – Man kan minnas på olika sätt. Musiken är ett sätt att 
minnas genom toner och berättelser. Det som har hänt lär 
oss om det som händer. Vi kan inte ta demokrati för givet. 
Vi måste välja kärleken och medmänskligheten varje dag, 
säger Ida innan de spelar nästa låt. 

Östeuropeisk genre
Ida reciterar en text och Camilla lägger en stilla bakgrund 
på dragspelet. När reciterandet övergår i sång blir drag-
spelstonerna mer lekfulla. Sopransaxofonens toner tar 
sångens plats och det blir som en vemodig lek, eller kanske 
som en vördnadsfull glad dans på en kyrkogård. 
 De spelar klezmer-musik och det är en musik med 

många sidor. Musiken är en östeuropeisk judisk genre 
som ofta spelas vid fest och bröllop samtidigt som den har 
djupa rötter i förföljelsen och sorgen. 
 – Det är som någon har sagt: Klezmer är som att gråta 
med ena ögat och samtidigt skratta med det andra, säger 
Ida i ett mellanprat. 

Minns och ser framåt
Musiken är ljus och glad även i de fall då texten handlar 
om sorg, saknad och död. Mellanpratet ger djup och me-
ning åt det hela. Vi minns förintelsens offer och berättel-
serna om kärlek och självuppoffring i andra världskrigets 
getton och koncentrationsläger visar vägen. Vemodet och 
glädjen möts i tonerna och ger hopp. 
 Dragspelet och saxofonen turas om att leda dansen och 
ofta förenas de och dansar fram på historiens sorgdränkta 
kullar. Det är berättelser fulla av död och smärta, men 
låter vi fötterna fastna i gravar kan vi aldrig lysa och med 
kärlek besegra mörkret och ondskan. Tonernas sorg och 
dans hjälper oss att ha med glädjen utan att glömma.

Sånger: Ida Gillner och Camilla Åström spelade klezmer-musik när  
förintelsens minnesdag uppmärksammades i Lindberga församling.



Öppet och fritt
Barnen leker stilla i de olika delarna av rummet och de vuxna 
pratar med varandra när de hamnar tillräckligt nära. Ett samtal 
avbryts när ett barn säger till sin mamma att han vill rita. 
 Sissi Folkesson är församlingspedagog i Träslövs församling 
och ansvarig för Vuxen-barn-grupperna. Hon hör barnets önskan 
och plockar fram papper, kritor och tuschpennor. Fler barn sam-
las vid bordet och skapandet fortsätter i fler former. 
 En mamma till kommer in rummet med två barn, säger hej till 
dem som är där och ganska snart är hon och de två barnen in-
volverade i lek på golvet. Ena barnet fastnar stenhårt vid bilarna 
och brandstationen, det andra barnet sätter igång med ett spel 
tillsammans med mamman. De hittar bokstäver som de lägger på 
rätt plats. 
 Drop in och öppen starttid passar många med småbarn väldigt 
bra. En del barn, som en flicka som är där med farmor och farfar, 
vaknar tidigt och vill leka med en gång, andra är lite långsam-
mare på morgonen. Ingen behöver känna att de kommer sent, lek 
och pyssel finns där och är redo när de kommer. 

Skapar och leker 
Vid ritbordet blir det tillverkning av ljusstakar som tänds vid 
andakten som senare ska avsluta fredagsförmiddagen i Träslövs 
församlingsgård. 
 Två ljuskäglor flaxar plötsligt omkring på väggarna och stan-
nar först när de hamnar i ansiktet på barnet som är den lycklige 
upphittaren av de två ficklamporna.  
 Efter fikat, eller mellanmålet, samlas alla i ett annat rum och 
den avslutande sångstunden börjar. Efter några sånger plockas 
ljuslyktorna som barnen har gjort fram. Några barn har gjort 
ljuslyktor tidigare och letar upp rätt lykta i fönstret där de står 
samlade. Ljusen tänds, Sissi berättar om hur Gud vill och kan 
fylla oss med liv på samma sätt som en ballong. Ballongen som 
blir uppblåst är en fin illustration och barnen ser fram emot att få 
sina egna ballonger efter andakten. Ett barn vill ta med ballongen 
utan att blåsa upp den. Han säger att han nog kan göra det själv 
när de har kommit hem. 

Nyfiken: Öppet hus med vuxen-barn-grupp 
i Träslövs församling, ett bra tillfälle att 
pröva och upptäcka nytt. Vincent prövar 
kikaren han har hittat. 
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Se
leta
lyssna
och berätta
Jag har sett ljuset, eller i varje fall 
det färgsprakande skådespelet. Det 
är kanske det vackraste jag fått se i 
Varbergs kyrka. 
 En dag i fikarummet visade vår städerska Erna Sigurdar-
dottir en bild i sin telefon och frågade om jag kunde gissa 
vad det var. Färgerna var underbara men jag hade inte 
minsta aning om vad det var för något. Hon berättade att 
det var mönstret som bildades på baksidan av altaruppsat-
sen längst fram i Varbergs kyrka när solen skiner genom 
förstret där. 

Syns bara ibland
När jag var i kyrkan vid ett senare tillfälle hade jag den 
stora lyckan att få se det själv. Så fint. Det handlar om 
att fånga möjligheten när den finns för det är absolut inte 
möjligt jämt. Framför allt inte under en sådan här grå och 
mörk vinter vi nu har upplevt i Varberg. Solen måste skina 
och den lyser bara från rätt håll på morgonen. Kanske går 
det inte alls att uppleva när solen har sin korta bana på 
himlen. Jag har försökt att få se och fotografera färgprak-
ten under de senaste månaderna utan att lyckas, därför får 
ni nöja er med en bild på själva fönstret som tillsammans 
med solen skapar det sällsynta skådespelet. 

Vi väljer vad vi vill se
Många saker får vi syn på först när någon annan gör oss 
uppmärksamma på dem och om vi sen letar på rätt plats 

och vid rätt tillfälle. Det är du och jag som kan välja att 
lyssna och försöka se. Oavsett om det handlar om färg-
sprakande vackra saker eller förföljelse, förtryck och 
mobbning, som vi kanske hellre väljer att blunda för. Valet 
att berätta för andra gör vi också själva. En del saker är det 
helt förståeligt att vi inte avslöjar, för vem vill att alla ska 
hitta det perfekta svampstället, men en del annat borde vi 
sprida. 

Annat för den som letar
Några andra detaljer i Varbergs kyrka som du kanske inte 
uppmärksammat är den decimeterstora färgfläcken på 
väggen innanför huvudentrén eller dess partner på väg-
gen i hörnet vid bokbordet längst bak i kyrkan. Det är 
ytor som visar hur kyrkan var målad en gång i tiden. Eller 
nästa gång du är i närheten av kyrkan, titta in och fundera 
lite på figurerna som pryder dopfunten. Hur tänkte de på 
1600-talet när de gjorde dem?

Kent Pettersson
Kommunikatör

Varbergs församling

Färgsprakande: Fönstren är en sak, ljuset som ibland går att skåda på altaruppsatsens 
baksida är en annan. Kanske är det så fantastiskt för att det är svårt att upptäcka och fånga. 



Först kommer det väldigt korrekta svaret, som hämtat från en 
handlingsplan mot mobbning och vad det är. 
 – Negativ särbehandling. 
 – När någon behandlas illa. 
 De tio ungdomarna sitter och halvligger i soffan och blir 
som en rappande talkör när de kommer igång. 
 – Utfrysning!
 – Det måste pågå under lång tid. 
 – Det kan ju vara mobbning inom olika sammanhang och 
på olika sätt.
 Det blir tystare i ungdomsrummet i Träslövs församlings-
gård när Arvid formulerar en lite längre tanke om hur han 
resonerar när han hör vad andra gör. 
 – Ofta har man inte med det att göra. Om det är någon man 
inte känner. Det har ju inte jag med att göra, säger Arvid.
 Det där var en åsikt som inte alla andra håller med om. 
   – Om du ser att det verkligen är mobbing, då går du väl in 
och bryter, säger Zella och Arvid nickar instämmande. 
 – Det är väldigt mycket skit som sker, säger Alice.
 – Men man vet ju inte om de bara skojar, infliker Arvid.
 – Om det är någon jag känner, då protesterar jag, säger Zella.
 Givetvis är det ingen som vill att mobbning ska pågå, men 
samtidigt är det inte helt enkelt det här med att säga ifrån och 
protestera. 
 – Jag kan vara rädd att det ska vändas mot mig själv, säger 
Arvid. 
 – Känner man att det finns en risk att säga emot, då tiger 
man, säger Elvis. 

 Samtalet blir lite teoretiskt för ingen kommer direkt på att 
de har sett någon som mobbas. 
 – Man letar ju inte direkt efter det, säger Elvis
 – Man vill ju se det positiva som sker, fyller Alice i.

Vad kan vi göra? 
En del pratar mer än andra. Kanske för att de är lite äldre, el-
ler bara för att de är snabbare att formulera sig och mer vana 
vid att ta plats. Samtalet fortsätter om det här med hur man 
kan göra och vad de skulle kunna göra om de ser något. Eller 
vad skulle Jesus ha gjort om han såg att någon blev mobbad?
 – Han skulle hjälpa honom, säger Filippa. 
 Vad kan vi göra för att hjälpa då? 
 – Det beror på hur allvarligt det är. Om det är riktigt all-
varligt, då går man och säger till någon vuxen, säger Alice. 
 – Ja, märker man att det är riktigt illa så gör man något åt 
det, säger Filippa. 
 Filippa och Alice lutar sig mot varandra där de halvligger 
i soffan. De sitter tillsammans och fyller i varandras tankar 
flera gånger under samtalet. 

Att se och 
våga berätta
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 Rädslan att säga ifrån och själv bli utsatt kommer upp i samtalet 
igen. Det är ju inte heller så enkelt att veta vad som pågår. Mobb-
ning sker ju ofta diskret när ingen annan ser. Och det vi ser kanske 
inte alls handlar om mobbning. 
 – Vissa personer använder tuffa ord och skämt som är ganska 
hårda. Det handlar inte alls om mobbing eller att reta någon, 
säger Arvid. 

 Här protesterar Alice. 
 – Man vet ju inte om den andre tar illa vid sig eller 

inte.

Empati och förlåtelse
En ny tråd kommer upp i samtalet. De 

är överens att om de inser att de säger 
saker som sårar någon så måste man stoppa 

sig själv och säga förlåt. Eller se till att resten av 
kompisgänget slutar om de har kommit in på ett 

spår som sårar någon. Men åter igen. Vi kan inte veta 
vad som sårar och hur gör vi då?
 – Man kan kontrollera lite efteråt hur dom tog det, 
föreslår Filippa. 

 – Man kan tänka sig in i den andres 
situation och försöka förstå hur den 
känner, säger Zella. 
 Ett tredje förslag kommer från 
Selma som är inne på temat att 
se och höra vad som pågår. 
 – Vi kan försöka leva i nuet 
och vara mer uppmärksam-
ma på det som händer. 

Prövar: Några av ungdomarna i Träslövs församling funderar på hur det 
funkar med mobbning. Ett sätt att lära sig att se är att försöka känna med 
andra. 
På bilden från vänster: Nathalie, Nils, Arvid, Elvis, Zella, Alvina, Filippa, Selma, 
Alice och Linnéa. 
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Flykting och 
skräddare
Hawa har ställt ut symaskinen 
utanför sitt hem. Då blir det 
lättare att ta upp beställning-
ar på skoluniformer. Pengarna 
hon får in är ett välkommet 
tillskott till familjen med sex 
barn.

Hawa är 26 år och har gått 
skräddarutbildningen som 
Svenska kyrkan stöder genom 
LWF. Hon bor i flyktinglägret 
Batil i en hydda bestående av lera 
och trä som familjen byggt själva. 
Hon har bott i Batil sedan några år tillbaka, då hon flydde 
ifrån Blue Nile i Sudan.

Farliga gränsområden
När Sydsudan bildades 2011 var det flera gränsområden 
vars linjer inte fastställdes. I dessa områden, bland dem 
Blue Nile, uppstod strider som tvingade människor att fly. 
På grund av gerillaverksamheten tillåter Sudan inte heller 

humanitär hjälp till dessa områden.
 Hawa blev gift som 15-åring. Idag har hon sex barn att 
försörja, den yngsta bara fem månader gammal. Innan hon 
gick skräddarutbildningen var hon som de flesta andra i 
lägret, beroende av FN:s matransoner. Familjen är fortfa-
rande beroende av dessa, men idag ger pengarna hon tjänar 
på att sy och sälja kläder ett välkommet tillskott. För de 
pengarna kan hon köpa det hon behöver som inte ingår i 
matransonerna. Familjen klarar sig bättre eftersom hon 
också slipper byta ransonerna mot annat vilket annars är 
vanligt.

Projektet gav henne nya möjligheter
– Genom projektet har jag lärt mig läsa, räkna, sy och nu 
har jag en liten verksamhet som stärker familjens ekonomi, 
säger hon.
 Hawa hade tur som fick gå utbildningen. Den är hett ef-
tertraktad i lägret. Ett byråd bestående av religiösa ledare 
och andra samhällsaktörer, bestämmer vilka som får gå 
utbildningen. Deras beslut är baserade på vilka som har 

Om skräddarutbildningen
• Hittills har 35 personer gått utbildningen.
•  Utbildningen pågår i 18 månader.
•  Hittills i år har projektet genererat 6195 skoluniformer.
•  Målet är att få yrkesutbildningarna certifierade så 

att de som gått kursen senare kan söka arbete som 
skräddare var som helst. 

•  I flyktinglägret Batil bor det cirka 43 200 flyktingar.

Utbildad: Svenska kyrkan är med och stöder ett projekt som hjälper människor att få ett 
sätt att försörja sig. Hawa gick skräddarutbildningen och lärdde sig bland annat att läsa, 
skriva och sy. 
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störst behov. Nu bedriver Hawa en egen verksamhet där 
hon syr skoluniformer som hon säljer. Projektet tillhanda-
håller symaskinen, som hon delar med tre andra kvinnor, 
och förser också kvinnorna med allt material de behöver.

Syr kläder till sig själv och andra
Skoluniformerna säljer hon för 100 sudanesiska pund 
(cirka 8 kr) per plagg. Hon syr också kläder till sig själv, 
sin familj och släktingar. Symaskinen har hon ställt på ett 
bord utanför sitt hus, så att hon ska synas.
 – Då kan folk beställa av mig när de går förbi.

Många vill gå de olika kurserna
Alla som går skräddarutbildningen får först gå en kurs där 
de lär sig att läsa och räkna så att de kan mäta upp tyg 
till exempel. Dessutom behöver de kunna läsa och skriva 
för att senare sköta en verksamhet. Viljan att lära sig att 
läsa är så stor bland de vuxna i lägret att denna kurs ofta 

har dubbelt så många deltagare än de som ska gå skräd-
darutbildningen. Stoltheten som kvinnorna känner när de 
kan skriva sitt namn istället för att sätta ett tumavtryck är 
enorm.
 – Många vuxna har helt enkelt aldrig fått tillgång till 
någon sorts utbildning över huvud taget. Därför är det här 
värt mycket. De får dessutom lära sig lite engelska på dessa 
kurser, vilket är väldigt populärt, säger Else Berglund, an-
svarig för Svenska kyrkans flyktinginsatser i östra Afrika.

Text: Anna Jonasson
Svenska kyrkans internationella arbete

Foto: Magnus Aronson /Ikon
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar.  
När katastrofen är ett faktum.  
Ge människor kraft att bli  
starkare tillsammans!



12

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

Söndag 11 mars, midfastosöndagen
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Stamnared
18:00  Passionsgudstjänst 4, Valinge 

Söndag 18 mars, Jungfru Marie beb
9:30  Högmässa, Stamnared
11.00  SOS Gudstjänst, Torpa
 Barnkör, se musiksidan 
18:00  Sinnesrogudstjänst, Lindberg
 Lindbergakören 

Söndag 25 mars, palmsöndagen
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  SOS Gudstjänst, Lindberg
 Barnkörer
18:00  Passionsgudstjänst 5 och 6
 Stamnared 

Torsdag 29 mars, skärtorsdagen
18:00 Högmässa, Lindberg
18:00 Högmässa, Valinge

Fredag 30 mars, långfredagen
9:30  Långfredagsgudstjänst, Torpa
9:30  Långfredagsgudstjänst, Stamnared 
11:00  Långfredagsgudstjänst, Valinge
16:00  Långfredagsgudstjänst, Lindberg
 ”7 ord”, se musiksidan

Söndag 1 april, påskdagen
11:00  Sammanlyst högmässa, Valinge
 Ungdomskören

Måndag 2 april, annandag påsk
13:00  Emmausvandring, Stamnared
 Start vid bygdegården
 Med avslutande mässa 15:00

Söndag 8 april, 2 i påsktiden
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Valinge
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa
 Lindbergakören

Söndag 15 april, 3 i påsktiden
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  SOS Gudstjänst, Stamnared
18:00  Sinnesrogudstjänst, Valinge
 Mattias Heljebäck, sång

Söndag 22 april, 4 i påsktiden
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg 
 Calle Karlsson, sång

Söndag 29 april, 5 i påsktiden
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Lindberg
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 6 maj, bönsöndagen
9:30  Högmässa, Lindberg 
11:00  SOS Gudstjänst, Valinge
18:00  Sinnesrogudstjänst, Torpa

orsdag 10 maj, Kristi himmelsfärds dag
8:00  Gökotta, Bregottkullen, Grunnarp
11:00  Gudstjänst, Lindberg

Söndag 13 maj, söndag före pingst
9:30  Barnens högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Lördag 19 maj
11:00  Konfirmation, Lindberg
 Blå grupp

Söndag 20 maj, pingstdagen
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Konfirmation, Lindberg
 Lila grupp
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Lördag 26 maj
11:00  Konfirmation, Lindberg
 Grön grupp

Söndag 27 maj, Heliga trefaldighets dag
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Valinge 
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg 

Söndag 3 juni, 1 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Lindberg
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Så här brukar vi fira gudstjänst på söndagarna i Lindberga församling:
SOS Gudstjänst=Gudstjänst för små och stora
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 10 juni, 2 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 17 juni, 3 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Stamnared
18:00  Friluftsgudstjänst, Tiondeboden 
 Valinge

Vardagsgudstjänster
Tisdag
11:00  Gudstjänst/Mässa på Lindgården

Första onsdagen i månaden
9:00 Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Messy Church
En annorlunda gudstjänstform mitt i 
vardagen. Vi börjar kvällen med att äta 
och utifrån ett valt tema blir det pyssel, 
aktivitet och sånger. Därefter avslutar vi 
med en kort andakt.
Onsdagar 7 mars, 4 april och 2 maj 
i Vårt Hus i Trönninge

Tillsammans med soppa
Kom in och ät varm soppa, bröd, kaffe 
och kaka i glad gemenskap.
Om du har lust kan du stanna och lyssna 
på ett föredrag eller delta i en aktivitet. 
Torsdag 15 mars är det Påskpyssel
Torsdag 19 april kommer ”Duo Lars” som  
spelar och sjunger för oss.
Torsdagar 12:00-14:30 i Vårt Hus i Trön-
ninge

Sinnesrogudstjänst
En kvällsgudstjänst med bön, ljuständning 
och mycket musik där du får vara i ro och 
stillhet.  
Söndagar 18:00
18 mars i Lindbergs kyrka
15 april i Valinge kyrka
6 maj i Torpa kyrka

Passionsgudstjänster
I samtal om ordet passion i kyrkan tänker 
man i första hand på Jesu lidande och 
berättelsen om hans vandring till korset 
på långfredagen.
Välkommen att följa med i text och känsla 
genom Stilla veckan.
Söndagar 18:00 
4 mars i Torpa kyrka
11 mars i Valinge kyrka
25 mars i Stamnareds kyrka

Brödförsäljning
Till förmån för fastekampanjen har vi 
brödförsäljning efter samtliga gudstjäns-
ter denna dag. Vi tar tacksamt emot bröd 
om man vill bidra till detta veckan före 
eller direkt vid gudstjänsten. Se guds-
tjänstsidan
Söndag 11 mars 

Mer information
För information om terminsstarter 
och verksamheter se  
www.svenskakyrkan.se/lindberga
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Träslövs församling
Söndag 4 mars, 3 i fastan
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge 
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 11 mars, midfastosöndagen
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen
 Kyrkokören, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 18 mars, Jungfru Marie beb
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Messy Church, Träslöv

Söndag 25 mars, palmsöndagen
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen 
 Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna
17:00 Musikgudstjänst, se musikuppslaget

Stilla veckan 26-28 mars
18:30  Passionsgudstjänst med musik
 Träslövsläge

Torsdag 29 mars, skärtorsdagen
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslöv 
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge

Fredag 30 mars, långfredagen
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen
 Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge 
 Kyrkokören

Söndag 1 april, påskdagen
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
 Kyrkokören
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Octava Gospel

Måndag 2 april, annandag påsk
11:00  Ekumenisk gudstjänst 
 Varbergs kyrka

Söndag 8 april, 2 i påsktiden
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen
 Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Onsdag 11 april
17:00  Messy Church, Träslövsläge

Söndag 15 april, 3 i påsktiden
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 22 april, 4 i påsktiden
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen
 Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 29 april, 5 i påsktiden
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 6 maj, bönsöndagen
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen
 Octava Gospel, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Torsdag 10 maj, Kristi himmelsfärds dag
8:00  Gökotta, Johns kulle, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Lördag 12 maj
10:00  Konfirmation, Träslövsläge
13:30  Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 13 maj, söndag före pingst
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Lördag 19 maj
10:00  Konfirmation, Träslöv
13:30  Konfirmation, Träslöv

Söndag 20 maj, pingstdagen
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen
 Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 27 maj, Heliga trefaldighets dag
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
17:00  Musikgudstjänst, Träslöv
 Kyrkokören

Söndag 3 juni, 1 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen
 Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge
13:00  Äventyrsdag, Träslöv

Söndag 10 juni, 2 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
14:00 Friluftsgudstjänst, Smedjan, Träslöv

Söndag 17 juni, 3 e trefaldighet
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
Vid varje gudstjänst som är 10:00.

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter 
gudstjänsterna 10:00 i båda kyrkorna.
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Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkan och i Servicehuset,
om du har svårt att ta dig dit på annat sätt?
Så här gör du: Du ringer Taxi Varberg 
0340-165 00. Beställ gärna på lördagen.
Till chauffören uppger du ditt födelse-
nummer (ha legitimation i beredskap).
Du behöver inte betala. Församlingen får 
räkning från taxi.

En eftermiddag för Svenska 
kyrkans internationella arbete 
Till förmån för årets fasteinsamling
Träslövsläge församlingshem  
lördag 17 mars 14:00-16:00.
Brödförsäljning och lotterier. Vi tar tack-
samt emot hembakat bröd till försäljningen.
Servering av kaffe/saft och våfflor. 
Dragspelsmusik och allsång med Jonny 
Andersson från Träslövsläge.
Arrangeras av Internationella gruppen i 
Träslövs församling.

Retreat i Träslöv
En dags retreat i Träslöv söndag 22 april. 
Vi börjar med gudstjänsten 10:00 och 
retreaten håller på hela dagen. Konstnad 
100 kronor. Lunch ingår.

Allsång och lotterier
Välkomna till en eftermiddag med Träs-
lövsläges kyrkliga sykrets i Träslövsläge 
församlingshem fredag 27 april 15:00.
Lotteriförsäljningen börjar 14:45. 

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövsläge församlingshem 
14:30 onsdagarna 14 mars och 11 april.
För mer information kontakta Kalle 
Svensson 0340-20 10 33.

Måndagsträffen 
Måndagar 14:30-16:00 i Träslövs 
församlingsgård. Vi dricker eftermid-
dagskaffe tillsammans och vid några 
tillfällen under våren har vi någon form av 
program.  
5 mars  Bilder från 30-talet
19 mars  Country & Rock’n roll 
 –för alla åldrar
9 april  Sjöstjärnorna
23 april  Tommy och Martin

Messy Church
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat, 
för hela familjen.
Träslövs församlingsgård söndag 18 mars 
16:00 och Träslövsläges församlingshem 
onsdag 11 april 17:00
Äventyrsdagen 3 juni 13:00 i Träslöv

Middagsbön och 
torsdagssoppa 
Varje torsdag till och med 24 maj (ej 10 
maj). Sopplunchen inleds med middags-
bön i Träslövsläge kyrka 11:30 därefter 
serveras soppa 11:45-13:00 i försam-
lingshemmet.

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

Bibelstudium
Öppen för alla. Träslövsläges församlings-
hem följande söndagar 19:00 
25/3, 29/4, 27/5 och 24/6. Ledare är 
Kalle Svensson 0340-20 10 33

Barn- och 
ungdomsverksamheten 
Eventuella förändringar, se hemsidan.

Träslövs församlingsgård 
Öppet hus, Vuxen-barn-grupp
Måndag och fredag 9:30-11:30
After School (årskurs 1-4) 
fredag 15:00-17:00 
Preteen (årskurs 5-7) 
Fredag jämn vecka 17:00-19:00
Thank God it’s Tuesday (14+) 
Tisdag jämn vecka 17:30-19:30

Träslövsläge församlingshem
Öppet hus, Vuxen-barn-grupp 
Tisdag 9:30-11:30
Torsdag 13:30-15:30
Kidz (4-6 år) tisdag 13:30-15:30
After School (årskurs 1-4) 
Tisdag 15:30-17:30
Thank God it’s Tuesday (14+) 
Tisdag ojämn vecka 17:30-19:30

Körverksamhet
Octava Gospel onsdagar 18:30–20:45
i Träslövs församlingsgård

Sångfåglarna 5-7 år torsdag 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år torsdag 17:00-18:00
Kristallerna 15- år måndag 14:45-16:15
Träslövsläge församlingshem 

Kyrkokören i torsdagar 19:00-21:00 i 
Träslövsläge församlingshem.
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Söndag 4 mars, 3 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lilla barnkören, kyrklunch
17:00  Lovsångsmässa, Varberg

Söndag 11 mars, midfastosöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Student&Ungdomskör
11:00 Gospelmässa, Sollyckan
 Gospelkörprojektet
17:00  Lovsångsmässa, Varberg
 Apelvikshöjds kyrkorkör

Söndag 18 mars, Jungfru Marie beb
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00  Sinnesromässa, Varberg
 Damkör ur Varbergs Motettkör

Söndag 25 mars, palmsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Carolikören
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Stora och lilla barnkören
 Lunch efter gudstjänsten
17:00  Lovsångsmässa, Varberg
 Varberg Gospel
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan
 Dramatiserad läsning av 
 passionsberättelsen

Stilla veckan, måndag 26-onsdag 28 mars
8:30 Mässa, Varberg
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Passionsandakt, Varberg
 Med musik, se musikuppslaget

Torsdag 29 mars, skärtorsdagen
18:00 Skärtorsdagsmässa, Varberg
18:30 Skärtorsdagsmässa, Sollyckan

Fredag 30 mars, långfredagen
11:00 Långfredagsgudstjänst, Varberg
15:00 Inför Jesu kors, Sollyckan
17:00 Lukaspassionen, Varberg
 Se musikuppslaget

Lördag 31 mars, påskafton
23:00 Påsknattsmässa, Sollyckan
 Ungdomskören

Söndag 1 april, påskdagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Motettkör
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Körgrupp
 Påsklunch

Måndag 2 april, annandag påsk
11:00 Ekumenisk gudstjänst, Varberg
17:00 Emmausmässa, Varberg

Söndag 8 april, 2 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00  Lovsångsmässa, Varberg

Söndag 15 april, 3 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Kör från Värmdö
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
17:00  Lovsångsmässa, Varberg
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 22 april, 4 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Damkör ur  Varbergs Motettkör
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Stora och lilla barnkören
 Grillning
17:00  Sinnesromässa, Varberg

Varbergs församling
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Söndag 29 april, 5 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Kvartettsällskap
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00  Lovsångsmässa, Varberg
 Young Voices

Söndag 6 maj, bönsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00  Lovsångsmässa, Varberg
 Apelvikshöjds stråkensemble

Torsdag 10 maj, Kristi himmelsfärds dag
10:00 Utegudstjänst, Åkulla
11:00 Högmässa, Varberg

Söndag 13 maj, söndag före pingst
11:00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Motettkör
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00  Lovsångsmässa, Varberg

Lördag 19 maj, pingstafton
13:00 Konfirmation, Varberg
 Terminskonfirmanderna

Söndag 20 maj, pingstdagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Konfirmanderna medverkar
17:00  Sinnesromässa, Varberg

Måndag 21 maj, annandag pingst
19:00 Utegudstjänst, Subbe fyr

Söndag 27 maj, Heliga trefaldighets dag
11:00 Högmässa, Varberg
 Kören Vocalis från Oscar Fredriks 
 kyrka i Göteborg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00  Lovsångsmässa, Varberg
 Stråkkvartett

Söndag 3 juni, 1 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Sollyckan
17:00  Lovsångsmässa, Varberg

Söndag 10 juni, 2 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Ekumenisk mässa, Sollyckan
 Tillsammans med Håstenskyrkan
17:00  Lovsångsmässa, Varberg

Söndag 17 juni, 3 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
17:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Vardagsgudstjänster
Måndag
9:00 Morgonbön, Sollyckan

Tisdag, jämn vecka
18:30 Veckomässa, Sollyckan

Onsdag
12:05 Middagsön, Varberg
18:00 Taizémässa, VarbergOnsdag

Torsdag
8:30 Morgonmässa, Varberg
9:00 Morgonbön, Sollyckan
15:00 Andakt/mässa, sjukhuskyrkan

Livslust 
Fokus tonår: Anne-Marie Rosendahl, 
familjeresurs håller i kvällen. 
Måndag 5 mars 18:00 i Varbergs kyrka.
Fokus relationer: Katarina Rahm, familje-
rådgivningen håller i kvällen.
Måndag 14 maj 18:00 i Varbergs kyrka

Kvinnofrukost
Lena Dahlberg sjunger, visar och berättar 
om några tavlor som hon har målat. 
Kostnad 70 kronor för föredrag och 
frukost. Anmälan senast torsdag 15 mars 
till varberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
eller 0340-81 300. 
Lördag 17 mars 9:00-12:00 i Sollyckans 
kyrka

Storsamling centrum
Inspiration och samtal om livet kring och 
i Varbergs kyrka och församlingshem. Var 
med och dela dina och andras tankar. 
Vi bjuder på sopplunch innan samtalet. 
Söndag 11 mars efter högmässan, cirka 
12:30, i församlingshemmet. 

Sedermåltid
Under en sedermåltid, judisk påskmål-
tid, som Jesus firade med sina lärjungar 
instiftade han nattvarden. Vår måltid blir 
ett bibelstudium för öga, mun och tanke. 
Anmälan till Olle Philipssson, 0703-46 46 12, 
olle.philipsson@svenskakyrkan.se
Tisdag 27 mars 18:30 i Sollyckans kyrka

Pilgrimsvandring och utedag
5 kilometers vandring i kuperad teräng på 
Hiaklitten i Dagsås. Frågor och anmälan 
till Martina Hansson, 0340-81 331 
martina.hansson@svenskakyrkan.se
Lördag 14 april 10:00-15:00



Torgmusik: En salig blandning
Boys’ Voice och Don Sanders
Christina Wide, körledare, orgel
Lördag 3 mars 10:00 i Varbergs kyrka

Passionsandakt och saxofon
Vid kvällens andakt får vi även lyssna till  
Charlott Polson som spelar saxofon.
Söndag 4 mars 18:00 i Torpa kyrka

Vårsånger till fikat
Apelvikshöjds kyrkokör sjunger vårsånger. 
Söndag 11 mars 18:30 i Varbergs 
församlingshem, Sveagatan 24

Orgelkonsert
Bach, Dubois, improvisation med mera
Andreas Hjalmarsson, orgel
Elisabet Willix, orgel
Lördag 17 mars 17:00 i Varbergs kyrka 

Mariasånger
Vår nyaste kör, Lindbergakören, bjuder på 
vackra Mariasånger under gudstjänsten.
Söndag 18 mars 18:00 i Lindbergs kyrka

Bara Bach
Orgelkonsert med Jonas Roman
Lördag 24 mars 17:00 i Varbergs kyrka

Via Crusis
Passionsmusik med Vokalensemblen från  
Kristus Konungens kyrka under ledning 
av Samuel Eriksson.
Söndag 25 mars 17:00 i Träslövs kyrka

Passionsandakt med musik
Duetter ur Stabat Mater 
av G B Pergolesi 
Andreas Hjalmarsson 
Elisabet Willix
Måndag 26 mars 18:00 i Varbergs kyrka

Passionsandakt med musik
Apelvikshöjds kyrkokör
Tisdag 27 mars 18:00 i Varbergs kyrka

Passionsandakt med musik
Apelvikshöjds Stråkensemble
Onsdag 28 mars 18:00 i Varbergs kyrka

7 ord
Ulf Nomarks komposition över Jesu sju 
sista ord på korset framförs av LiTo-kören 
med musiker och solister under ledning av 
Ulf och Åsa Nomark.
Långfredag 30 mars 16:00 i Lindbergs kyrka

Lukaspassionen
Musik av Rolf Martinsson, text ur 
Lukasevangeliet och av Göran Greider
Varbergs Motettkör,  
Josefine Andersson, mezzosopran 
Matts Johansson, baryton 
Instrumentalister
Christina Wide, dirigent 
Långfredag 30 mars 17:00  
i Varbergs kyrka

Torgmusik
Leander Franke, orgel
Lördag 7 april 10:00 i Varbergs kyrka

18

Flygelinvigning
Musiker från Varberg inviger kyrkans 
Steinwayflygel.
Lördag 14 april 17:00 i Varbergs kyrka

Minikonsert med ösiga låtar
Cirka 100 barn från Varbergs kontrakts 
barnkörer sjunger under ledning av Jessica 
Nylander med musiker.
Lördag 21 april 16:00 i Lindbergs kyrka

Gemensamma klanger
Varbergs kammarkör och Helsingborgs 
motettkör i ett spännande körmöte. 
En återträff från ett kärt möte under 
Varbergs Körfestival.
Musik av bland annat  
Sven-David Sandström 
Wilhelm Petersson-Berger 
och Peteris Vasks.
Dirigenter: Ilze Stala Stegö 
och Gunno Palmquist 
Entré 100 kr, ej förköp
Lördag 21 april 17:00 i Varbergs kyrka

Vårkonsert
Med café och lotteri
Carolikören  
Torsdagskretsen  
Diakonikretsen
Torsdag 3 maj 14:00 i Varbergs 
församlingshem, Sveagatan 24

Torgmusik
Lerums församlings ungdomskör
Helena Granmo, dirigent
Lördag 5 maj 10:00 i Varbergs kyrka
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Flygelkonsert: 
Fyrhändigt
En musikalisk resa  
genom tiderna
Pianisterna Sonia Jingryd och 
Ha Young Sul spelar fyrhändigt 
på den nya Steinwayflygeln. 
Ur programmet: 
Schuberts f-moll fantasi och 
Liszts ungerska rapsodi nr 2. 
Lördag 19 maj 17:00 
i Varbergs kyrka

Konsert med 
Lindbergakören
Måndag 21 maj 18:00, annandag pingst,
i Lindbergs kyrka

Under jubel och sång
Körsång och orgelmusik med Träslövs 
kyrkokör och Samuel Eriksson. 
Dirigent: Louise Muhl
Söndag 27 maj 17:00 i Träslövs kyrka

Sommarkonsert
LiTo-kören och Ensemblen Spinale Encore 
med musiker från Malmö operahus bjuder in till 
sommarkänsla. 
Onsdag 6 juni 17:00 i Lindbergs kyrka

Svensk körlyrik
Varbergs Motettkör
Onsdag 6 juni 21:00 i Varbergs kyrka
efter flagghalningen på torget

Torgmusik
Trio Anthem
Cirka 30 minuters musik.
Onsdag 20 juni 10:00 i Varbergs kyrka



Påskdagen: Några kvinnor finner Jesu grav tom 
och möter i stället Guds ängel. De är de första som 
får veta den glada nyheten att han har uppstått. 

Påskens
dagar
Palmsöndagen: Jesus rider in 
i Jerusalem på en åsna och hälsas 
som Messias. Folket strör ut 
palmblad där han rider fram. 

Skärtorsdagen: 
Jesus instiftar nattvar-
den vid sin sista måltid. 
Judas Iskariot avslöjar 
för makthavarna var 
Jesus finns så att han 
kan bli arresterad. 

Långfredagen: 
Jesus döms till döden 
av den Romerske 
ståthållaren Pontius 
Pilatus, ivrigt påhejad 
av överstepräster och 
folkmassan. Jesus 
korsfästs på avrätt-
ningsplatsen Golgata  
(Skallen) utanför 
Jerusalem. 

Annandag påsk: 
Lärjungarna möter den 
uppståndne Kristus. 

Påsklandskap: Korten är från påsklandskapet i Varbergs kyrka som i år är framställt veckorna 11-16.

Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar


