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Ingång
Under sommaren kan det finnas mer tid för den som vill. Det beror 
lite på vad vi prioriterar och hur vi förhåller oss till det. Blir träd-
gården en börda eller njutning? Tar vi tid i grävandet för att möta 
oss själva och andra som vid Trädgårdsträffen eller som Kerstin 
Ahronius som tycker att möten med människor är något av det 
bästa som finns. 
 En stunds njutning under en fin konsert kanske inte heller är fel. 
Sitt ner, ta det lugnt och njut av det som finns runt dig. När vi vilar 
växer vi. 
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För kropp och själ
Görel Bück och Ann-Christin Andersson har hamnat i en 
återvändsgränd. Gräset tog slut och de finner sig omgivna 
av välkrattad jord som ska bli gräsmatta så de får gå till-
baka en liten bit för att komma fram till församlingshem-
met vid Lindbergs kyrka. Idag ska trädgårdsgruppen ägna 
sig åt grävande och planterande så Ann-Christin har tagit 
med sig stövlar och egen spade.

Samtal och arbete
Trädgårdsarbete är bara en av sakerna som är i fokus. Lika 
viktigt, kanske till och med viktigare, är skapande, krea-
tivitet, frihet och möte med andra människor. Så när alla 
har kommit börjar det med fika där det delas livsöden och 
anekdoter runt bordet på den soliga uteplatsen. Hälsa och 
humör stäms av och huruvida våren med sin blomstring 
och växt är den finaste årstiden eller inte diskuteras. 
 – Jag tycker om när allt kommer tillbaka och jag får se 
hur det växer och blir liv, säger Bertil Börjesson. 
 – Hösten är bäst tycker jag. De härliga färgerna och 
doften av jord, säger Ann-Christin. 
 – Men lukten av vitsippor är fantastisk, flikar Lennart 
Johansson in. 
 De vänder blicken mot den stora trädgården som sträck-
er sig bortom det som är på väg att bli en klosterträdgård. 

Jordnära: Alla delar av människan får plats när 
Trädsgårdsträffen i Lindberga församling träffas. Själar 
och tankar möts vid fikabordet och samtalet kring 
rabatterna. Kropparna får användas vid det fysiska arbetet 
när de gräver i rabatterna för att luckra upp jorden inför 
planteringen av klosterträdgården. 
 Kerstin Johansson och Görel Bück sätter igång så fort de 
får chansen. 



De brustnas camping
– I sommar ska det vara De brustnas camping här igen, 
säger Kerstin Arvidsson, diakon i Lindberga församling. 
Vet ni vad det är? 
 Några som är med vet inte det så Kerstin förklarar. Det 
är en del av Oasmötet som var i Varberg förra sommaren 
och ska vara här i sommar igen. Det mesta är inne i stan 
men här vid Lindbergs kyrka håller en viktig del till. Det är 

människor, som på olika sätt har haft det trassligt i livet, 
som tältar och möts här. En del gudstjänster har de här 
ute och ibland är de med på det som händer i stan. Kerstin 
berättar engagerat om några av de möten med människor 
hon hade förra sommaren. 

Dop, lek eller fika
Visionen för trädgården är väldigt vid och innehåller 
många delar. Den inkluderar mer än den nyanlagda delen 

Plan(t)ering: Det är ju inte bara att sätta igång och 
gräva. Många beslut ska fattas på vägen. Vilken sorts 
stenar ska omge fågelbadet i mitten av trädgården?
 Ann-Christin Andersson, Kerstin Arvidsson, Kerstin 
Johansson, Lennart Johansson, Bertil Börjesson och Görel 
Bück har olika åsikter kring stenproverna som Lennart 
har med sig. 
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Klosterträdgårdar
Redan på 300-talet bildades de första klostren inom 
kristendomen. Klosterväsendet spred sig snabbt och 
klostren blev en plats för bön, stillhet, arbete, studier 
och inspiration. Under reformationen försvann klos-
tren från Sverige men de har återkommit i liten skala. 
 En viktig del av klostren var trädgården som fyllde 
många olika syften. Ett av dem var att återspegla 
paradiset, att vara en plats där man kunde vila, en 
plats för kontemplation. Så som det var i paradiset. 
Växternas läkande kraft var viktiga och utforskades 
mycket i klostren. Då fick trädgårdarna vara odlings-
platsen för medicinen. Givetvis var en del av kloster-
trädgårdens syfte också att förse klostret med en 
del av maten som behövdes. 
 Trots att många kloster har försvunnit har träd-
gårdarna bevarats i en del fall och inte minst fått en 
renässans under de senare åren när man har förstått 
hur viktig naturen är för människan. Nu är kloster-
trädgården mer en plats för kontemplation än för 
matväxter eller medicinalväxter. 
 På flera ställen har man återskapat gamla klos-
terträdgårdar, eller som i Lindbergas fall, skapat en 
modern trädgård i klosterträdgårdens anda. Både 
syftet med trädgården och hur den är orienterad och 
arrangerad har rötter i traditioner från medeltiden. 
Ofta är den arrangerad efter de fyra väderstrecken 
och många trädgårdar har någon sorts vattenspel i 
mitten. 

med väl avgränsade planteringar och stenlagda gångar 
som omges av en pergola i trä. Vid fint väder kan området 
användas till mycket. Givetvis går det utmärkt att sitta och 
fika som nu men även en plats för stillhet och kontempla-
tion. 
 – Det kan vara dop och vigslar här också, funderar Len-
nart högt. 
 Möjligheterna är stora och det handlar mest om hur 
långt vi låter fantasin sträcka sig. 
 Efter ett tag går Lennart iväg och hämtar några små 
hinkar med olika sorters stenar i. Det är prover på olika 
underlag de kan ha kring fågelbadet som ska vara i mitten 
av trädgården. Plötsligt går samtalet över på planering och 
samtal kring stenar och växter.
 – Det är inte så lätt att komma överens alltid, säger 
Kerstin.
 De blir någorlunda eniga om stenarna och det bestäms 
vilka som ska beställas. Papper med skisser över plante-
ringarna och listor på växter kommer fram på bordet. 
Idéerna om vad som ska planteras är många liksom alla 
faktorer man ska ta hänsyn till. Skötsel, säkerhet, doft, ut-
seende och mycket mer. Vad ska det planteras för växt som 
kan klättra på pergolan? Området ska vara avgränsat, men 
samtidigt ska det vara möjligt att se in i trädgården utifrån. 

Förväntan
Samtalet övergår i arbete och alla ser fram emot tiden då 
det börjar växa och när det så småningom går att skörda. 
Trädgårdsgruppen har funnits i flera år och haft lite olika 
fokus men under skördetid har det handlat om att pröva 
sig fram i konsten att göra äppelmust och annat. Även i år 
år kommer det troligen att saftas och syltas. För när som-
maren är slut och det blir kallare ute flyttar trädgårdsgrup-
pen in. Då blir det arbete i köket, men nu är det på med 
stövlar och fram med spadar. 

Den bevarade klosterträdgården i Ystad. 
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Livslust: Kerstin Ahronius är kyrkvärd i Varbergs kyrka och en 
av hennes uppgifter är att vattna blommorna. Hon får både 
växter och människor att trivas och slå ut. 
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En livgivande kyrkvärd
Där står hon och ger liv åt kyrkorummet, hon vattnar 
blommorna i Varbergs kyrka. 
 – Det är en av mina olika uppgifter, säger Kerstin Ahro-
nius, kyrkvärd sen drygt 15 år. 
 Med sin glädje och livslust hjälper hon inte bara växter 
att blomma utan även den som möter henne får del av 
solens strålar och själen värms. 
 Kerstin vet inte riktigt vad det är som skapat hennes 
livslust och inställning till livet men hon gissar att grunden 
ligger långt tillbaka i livet. Ingen kan missa glädjen och 
vördnaden när hon berättar.
 – Det kanske beror på mitt yrke som sjuksköterska. På 
den tiden ingick det många uppgifter som inte ingår längre. 

En tro med djupa rötter 
En av uppgifterna hon  var att läsa julevangeliet för de 
intagna. Hon minns hur fint det var när hon stod på Udde-
valla sjukhus i en sal med 20 kvinnor och läste julevange-
liet för dem. Den kristna tron var ständigt närvarande och 
fördjupade barnatron hon fått tidigt. Vardagen, smärtan 
och sorgen på sjukhuset mötte tron som växte snarare än 
slocknade av det. 
 – Döden är ett fantastiskt ögonblick vid vissa tillfällen, 
säger hon. 
 Eller det liksom slipper ur henne spontant och hon vill 
förtydliga för hon tycker att det låter konstigt. 
 – Vid dödsögonblicket uppstår ofta ett lugn hos patien-
ten som inte går att beskriva. Det är ett stort ögonblick. 
 Det är kanske inte helt givet hur möten med döden kan 
vara grunden för en livsglad människa, men det kanske 
handlar om en fascination för livet och de vi möter. 
 – Vi ska ju finnas till för de som känner smärta och sorg. 
På 60-talet hade vi tid att sitta hos den som var sorgsen 
och upplevde smärta, säger Kerstin.
 Kerstins egna sorg många år senare var det som ledde 
henne in i den nuvarande uppgiften. Hennes man hade gått 
bort och i samband med det pratade hon med dåvarande 

sjukhusprästen och han tyckte att hon skulle vara med och 
hjälpa till vid sjukhuskyrkans gudstjänster. Där tog det inte 
lång tid innan hon blev uppmanad och tillfrågad om hon 
ville vara kyrkvärd i Varbergs kyrka. Så på fastlagssön-
dagen 17 februari 2002 togs Kerstin emot som kyrkvärd i 
Varbergs kyrka. 

Livet knyts samman
Texten den dagen handlade om tro, hopp och kärlek och 
färgen var lila. Viktiga ord för Kerstin och hennes man var 
tro, hopp, kärlek och omtanke och brudbuketten innehöll 
mycket lila. Livet knyts samman av de små omständighe-
terna och mötena och Kerstin följer med i det. 
 Som kyrkvärd är hon ofta med i söndagens gudstjänst 
och möter människor där. Hon är också ansvarig för 
bokbordet i Varbergs kyrka och går till kyrkan nästan 
varje dag för att titta till bokbordet och vattna blommor 
om det behövs. Ganska ofta träffar hon människor som är 
i kyrkan av olika anledningar. De utbyter kanske bara en 
blick eller pratar en liten stund, och Kerstin kan ge lite liv 
till den hon möter. 
 – Jag tycker det är underbart att träffa människor. 

Möt varandra med ett leende
Kanske är det den inställningen som gör att hon också får 
kontakt med många människor och kan se dem. 
 – Jag tror att det är väldigt viktigt att man kan se till en 
annan människa än sig själv. I detta hårda samhälle behövs 
det. Om det är någon som får lite hänsyn och omtanke blir 
de ibland förändrade. Vi ska finnas till för varandra för 
varje människa är värdefull. 
 Utan att längre försöka svara på frågan varifrån hennes 
livslust och glädje kommer, kanske hon ändå ger svaret. 
Kärleken och livsglädjen Kerstin sprider skapar en miljö 
som är god och ger liv åt alla som kommer nära den. Hon 
är ödmjuk och vill verka i det tysta, men hon lever mitt i 
den omgivning hon är med och skapar. 
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Det sjuder av liv

I våra församlingar sjuder det av liv. Det sjungs i kör, grävs i rabatter, samlas 

i gudstjänstgrupper, stickas och virkas, kokas soppa och bakas bröd. Några 

läser paragrafer och tar beslut. Man lär sig svenska, är konfirmand eller möts 

i sorgegrupper. Vi i kyrkan är bra på att skapa verksamheter efter människors 

intressen och behov. 

Men det som händer är något långt mer än en verksamhet som annonseras 

och ges ett klockslag och en plats. Det som händer är att det skapas mening, 

sammanhang och omsorg. Människor möts och delar liv. Vi lever det kristna 

livet där vid körövningen eller soppkarotten. Vi angår varandra. Vi samåker, 

vi saknas om vi inte kan komma, vi vet om varandra om någon är sjuk eller 

har det kämpigt. Kärleken och omsorgen om andra och varandra skapas, där 

liv levs tillsammans. Du är inte ensam. Du är en del av något mycket större. 

Det är Jesu kärlek i handling, ord, ton och spadtag. Det är lärjungaskap och 

Jesu kärlek i en hjälpande hand, i en vänlig blick, i ett välkommen i kyrkpor-

ten.

Det är av yttersta vikt att vara sedd, behövd, räknad med och välkommen. 

Välkommen med det vi bär av längtan, begåvningar, gåvor och intressen. Det 

är av yttersta vikt att leva ett liv som fylls med mening, sammanhang och 

omsorg. Och i församlingen gestaltas det livet påtagligt. Det blir synligt, i 

handling, och kanske främst kännbart i meningsfullheten och glädjen. 

Du är viktig. Du är älskad och Du är en del av det liv vi lever tillsammans! 

Tack till er alla som lever församling tillsammans, till er alla som gestaltar 

Jesu kärlek i vardagsliv och gudstjänstglädje och välkommen du som ännu 

inte hittat din väg till gemenskapen! 

Martina Vallerius

Präst i Lindberga församling
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Körövningar som 
bekräftar och undervisar
När det är några minuter kvar till starttiden för Sångfåg-
larna i Träslövsläge församlingshem är det fortfarande 
tomt och stilla. Plötsligt blir det liv och ljud i hallen. Alla 
kommer samtidigt för körledaren Monica Bengtsson har 
varit och hämtat barnen på fritids en liten bit bort. 
 – Du får tvätta händerna först, säger hon till en av flick-
orna. 
 Monica får även agera lite förälder till de tio barnen 
mellan fem och sju år som är här för att sjunga och ha kul. 
Efter en liten stund är de samlade runt pianot och uppsjug-
ningen börjar i full fart. Tempot är lika högt som humöret. 
Utan att man märker det har de börjat öva på nya och 
gamla sånger. Monica läser och sjunger före i texterna och 
barnen lär sig snabbt. 
 – Varför sjunger vi ”räddar du mig så lovar jag dig”? frå-
gar ett av barnen. 
 Monica förklarar att det handlar om Martin Luther, fast 
att det handlade om just honom visste barnen redan, och 
hur han bad Gud att låta honom klara sig undan åsknatten 
utan att skadas. 
 Hela körövningen är en blandning av glädje, sång och 
samtal. Barnen undrar saker och Monica berättar. De lär 
sig mer och stärks som människor genom prat och texter. 
Som i texten: ”Du är fantastisk, du är speciell. Du är unik 
från morgon till kväll.” 
 När körövningen börjar gå mot sitt slut har det sam-
lats en del vuxna och barn i hallen. Barn ska hämtas och 
lämnas. Sångfåglarna ska hem och kören Korallerna som 
är för pojkar och flickor mellan åtta och tolv år ska öva 
istället. 
 De är lite äldre och betydligt mer fokuserade på sången 
och det är inte alls samma mängd frågor och berättel-
ser som strömmar ur barnens munnar. Men livet är det 
samma. 

Livat: När Sångfåglarna 
övar i Träslövsläge 
församlingshem är det 
högt tempo. 

Fokuserat: Korallerna 
är lite äldre och mycket 
mer fokuserade.
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Lindberga församling
Lördag 23 juni, Midsommardagen
11:00  Friluftsgudstjänst
 Kvarnen Norra Näs
 Medtag fika och sittunderlag

Söndag 24 juni, Johannes döparens dag
11:00  Högmässa, Valinge
15:00  Gudstjänst med sommarcafé
 Klosterträdgården  
 Lindbergs församlingshem

Söndag 1 juli, Apostladagen
11:00  Högmässa, Lindberg
18:00  Sommarmusik, Torpa 
 Se musiksidan

Söndag 8 juli, 6 e trefaldighet
11:00  Högmässa, Valinge
18:00  Sommarmusik, Stamnared
 Se musiksidan 

Söndag 15 juli, Kristi förklarings dag
11:00  Högmässa, Stamnared
18:00  Sommarmusik, Valinge
 Se musiksidan

Söndag 22 juli, 8 e trefaldighet
11:00  Högmässa, Torpa  
18:00  Sommarmusik, Lindberg
 Se musiksidan

Söndag 29 juli, 9 e trefaldighet
11:00  Högmässa, Lindberg
18:00  Sommarmusik, Torpa
 Se musiksidan

Söndag 5 augusti, 10 e trefaldighet
11:00  Högmässa, Torpa 
18:00  Sommarmusik, Stamnared
 Se musiksidan

Söndag 12 augusti, 11 e trefaldighet
11:00  Högmässa, Stamnared
18:00  Sommarmusik, Valinge
 Se musiksidan

Söndag 19 augusti, 12 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Valinge
18:00 Sommarmusik, Lindberg 

Söndag 26 augusti, 13 e trefaldighet
11:00  Högmässa, Lindberg
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Vardagsgudstjänster
Tisdagar
11:00 Gudstjänst/Mässa på Lindgården

Friluftsgudstjänst
En gudstjänst där naturen är kyrkan. Ett 
annorlunda sätt att fira gudstjänst.
Söndag 23 juni 11:00 i Kvarnen i Norra Näs
Medtag fika och sittunderlag.

Våffelcafé i 
Klosterträdgården
Ta med familjen och njut av våfflor och 
gemenskap. Vi börjar med morgonbön i 
Lindbergs kyrka 9:30 för den som vill och 
därefter blir det kaffe, saft och våfflor. 
Följande torsdagar 10:00-12:00 i
Klosterträdgården, Lindbergs försam-
lingshem 26 juli, 2 augusti, samt 9 
augusti.

Sommarmusik
Söndagar 1 juli till 19 augusti 18:00.
Se sidorna 16-19.

Våra verksamheter  
startar veckorna 35 och 36
Det är mycket som händer i vår försam-
ling. Gå in på vår hemsida och se vad vi 
gör och starter för terminen.  
www.svenskakyrkan.se/lindberga

Så här firar vi gudstjänst under juni-augusti
11:00  Vi firar Högmässa 
18:00  En kvällsgudstjänst som oftast går i musikens eller stillhetens tecken.



Valingeveckan 2-8 juli
Öppet i Valinge kyrka 
med våffelcafé och utställningar 
måndag-fredag 14:00-17:30.

Måndag 2 juli
16:00-18:00 Tiondeboden är öppen. 

Visning av hur man arbetar med ull.

Tisdag 3 juli
14:00  Kyrkvandring med besök på Rya 

ekologiska gård.
 Samling vid Valinge kyrka. Vi 

samåker i bilar till Rya gård där vi 
visas ekologiska odlingar och får-
skötsel med inriktning på ullkvali-
tet. Vandring till Valinge kyrka och 
efter målgång deltar vi i kvällens 
aktivitet i kyrkan där Sibbarps 
spelmanslag spelar. Hämtning av 
bilarna i Rya ordnar vi gemensamt 
före 18:00. Lättgången vandring 
och fika ingår.

Onsdag 4 juli
14:00-15:00 Sittgympa i församlings-

hemmet.
15:00-17:30 Scrapbooking för barn  

7-12 år i församlingshemmet. 
Anmäl till Gunilla Glücksman  
0705-88 75 33. Begränsat antal 
platser.

18:00 Berättarcafé i kyrkan om gårdar 
och miljöer i Valinge.

Torsdag 5 juli
16:00  Kyrkogårdsvandring
18:00  Andakt i kyrkan

Fredag 6 juli
18:00  Allsångskväll i kyrkan med Sara 

Thuresson och gruppen Lakely.

Lördag 7 juli
11:00-16:00 Valingedag/Hemvändardag 

i Bygdelagets regi. 
Föreningar och företagare visar sin 
verksamhet, servering av mat och 
fika, Mötesplatsen

14:00-15:00 Poängpromenad med start 
i kyrkan.

19:00  Knytkalas på Mötesplatsen.

Drop-in-vigslar 7 juli
Ordnas i samarrangemang mellan Lind-
berga församling och Valinge bygdelag.
OBS! Ta med hindersprövning från Skat-
teverket.
9:00-12:00 Samtal i kyrkan med prästen 

Martina Vallerius och val från en 
lista av en solosånger med Sara 
Thuresson.

17:00 Vigselceremonierna börjar. 
Möjlighet till en tur med raggarbil 
efteråt.

Söndag 8 juli
11:00  Högmässa i kyrkan med sång och 

musik av Albin Kuylenstierna, fiol, 
och Alice Abrahamsson, sång samt 
kyrkkaffe.

Hela Valingeveckans program finns i våra 
kyrkor och på vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se/lindberga

Klosterträdgården: Lennart Johansson 
är med i Trädgårdsgruppen som skapat 
klosterträdgården vid Lindbergs församlingshem. 
Läs mer om det på sidorna 3-5.
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Träslövs församling
Lördag 23 juni, Midsommardagen
14:00  Friluftsgudstjänst 
 Träslövsläge kyrkpark

Söndag 24 juni, Johannes döparens dag
10:00  Högmässa, Träslövsläge
14:00  Friluftsgudstjänst
 Träslövs kyrkogård

Söndag 1 juli, Apostladagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 8 juli, 6 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Mässa, Träslöv

Söndag 15 juli, Kristi förklarings dag
10:00  Högmässa, Träslövsläge
18:00  Friluftsgudstjänst, Eliasa
 Södra Näs

Söndag 22 juli, 8 e trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 29 juli, 9 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge
18:00 Gudstjänst, Träslöv

Söndag 5 augusti, 10 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 12 augusti, 11 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge
18:00  Mässa, Träslöv

Söndag 19 augusti, 12 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 26 augusti, 13 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge
10:00 Gudstjänst, Träslöv

Vardagsgudstjänster
Jämna onsdagar
8:00  Morgonmässa, Träslövs kyrka, 
 utom 25/7 8:30 Morgonmässa
14:30  Kort veckogudstjänst, Träslövsläge 
 servicehus Storgatan 44

Söndagsskola i Träslövsläge
Varje 10:00 gudstjänst är det söndags-
skola i Träslövsläge.

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

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkan och i Servicehuset,
om du har svårt att ta dig dit på annat sätt? 
Du ringer Taxi Varberg 0340-165 00. 
Beställ på lördagen. Ha gärna legitima-
tion i beredskap). Du behöver inte betala. 
Församlingen får räkning från taxi.

Kyrkogårdsvandring
G:a Träslövs kyrka och kyrkogård vid 
Skulta. Söndag 2 september 15:00.

Sommar-häng för dig 8-14 år
Tisdagar 13:00-15:00 veckorna 25, 26, 
27, 28 i Träslövsläge kyrkpark.

Sommarmusik
Ett program med blandat innehåll som du 
kan njuta av under sommarens tors-
dagskvällar. Hela programmet finns på 
musiksidorna 16-19. 
Torsdagar 21 juni till och med 16 augusti 
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19:00 i Träslövsläge kyrka. 

Sommarkyrka i Träslövsläge

Vecka 26, 25 juni – 29 juni
Utställning: Tavlor, Elsie Gustavsson 

Måndag 25 juni
14:00  Program: Dikt på sommaräng. 

Mårten Nordhall, sång 
Andreas Alm, gitarr

15:00-16:30 Våffelcafé 

Tisdag 26 juni
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 27 juni 
14:00  Program för barn och hela familjen.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Torsdag 28 juni
14:00  Program: I huvudet på en  

radiopratare, Lennart Jonsson.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Fredag 29 juni
14:00-16:30 Våffelcafé

Vecka 27, 2 juli – 6 juli
Utställning: Betong & textilier, Margareta 
och Lars-Göran Davidsson 

Måndag 3 juli
14:00  Program: Sommarfavoriter med 

Ann-Sofie Larsson, Blomsterlandet.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Tisdag 4 juli 
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 5 juli
14:00  Program för barn och hela familjen.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Torsdag 6 juli
14:00  Program: Hur Svenska kyrkan 

fungerar, Kalle Svensson.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Fredag 7 juli
14:00-16:30 Våffelcafé

Vecka 28, 9 juli – 13 juli
Utställning: Einars tavlor

Måndag 9 juli
14:00  Program: Country & Rock’n Roll 

för alla åldrar, Edvard C Johansson.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Tisdag 10 juli 
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 11 juli
14:00 Program för barn och hela familjen.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Torsdag 12 juli
14:00  Program: Historier från Tjörn och 

Göteborg på 50-talet, Rolf Olsson.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Fredag 13 juli
14:00-16:30 Våffelcafé
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Lördag 23 juni, Midsommardagen
11:00 Högmässa, Varberg

Söndag 24 juni, Johannes döparens dag
11:00 Högmässa, Varberg
17:00 Lovsångsmässa, Varberg
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Per-Anders Johansson, sång

Lördag 30 juni
18:00 Regnbågsmässa, Varberg

Söndag 1 juli, Apostladagen
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Hanna och Andreas Hjalmarsson, sång

Fredag 6 juli
15:00 Konfirmation, Varberg
 Sommarkonfirmanderna

Söndag 8 juli, 6 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Andreas Hjalmarsson, sång

Söndag 15 juli, Kristi förklarings dag
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Hanna och Andreas Hjalmarsson, sång

Söndag 22 juli, 8 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Korvgrillning

Söndag 29 juli, 9 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Gissa föremålet 
 med Martina Hansson

Söndag 5 augusti, 10 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Dikter med Gerold Persson

Söndag 12 augusti, 11 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Musikquiz med Janna Lindblom

Söndag 19 augusti, 12 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Återöppnande efter tillbyggnation
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Korvgrillning

Söndag 26 augusti, 13 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Välkomnande av Daniel 
 Reinholdsson, ny musiker
18:00 Med öppet hjärta, 
 Församlingshemmet
 Enkel cafégudstjänst

Vardagsgudstjänster
Onsdagar 
18:00 Taizémässa, Varberg

Torsdagar
8:30 Morgonmässa, Varberg
 Från 23 augusti i Apelvikshöjd
15:00 Andakt/mässa, sjukhuskyrkan

Sommarcafé
Var med och dela gemenskapen och fika 
tillsammans. Oftast kommer någon och 
sjunger eller spelar med och för oss
28 juni till och med 9 augusti.
Torsdagar 14:00-16:00 i församlings-
hemmet. 

Bönevandring
Var med och be för Varberg. Bönevand-
ringen pågår året runt på jämna mån-
dagar. Träffas i församlingshemmmets 
bottenplan 18:00 och vandringen är klar 
innan 21:00.

Pride Varberg
Hur tänker kyrkan idag kring Hbtq-
frågor? Kan jag komma till kyrkan och bli 
älskad för den jag är?
Du kan besöka oss i Pride-parken från 
12:00. Där kan du hänga en stund och 
samtala med människor från Svenska 
kyrkan i Varberg.
Regnbågsmässa i Varbergs kyrka 18:00.  
Kom som du är och fira mässa i kärlekens 
namn. 
Lördag 30 juni. 

Varbergs församling
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Återöppnande Apelvikshöjd
Äntligen kan vi börja fira gudstjänst och 
mötas i Apelvikshöjds kyrka igen. Nu finns 
det plats för fler. Återöppnandet sker i 
och med högmässan söndag 19 augusti 
11:00. 

Lunchmusik och soppa
Till hösten kommer en ny möjlighet att 
få njuta av musik, soppa och människor. 
Sista fredagen i månaden med start 31 
augusti 12:00 i Apelvikshöjds kyrka. Ida 
Johansson, sång, och Johan Larsson, 
piano, börjar med cirka 20 minuters musik 
och sedan serveras soppan. 

4-5 års-grupp i höst
Fyller ditt barn 4 år i höst eller är 5 år? 
Då är hen välkommen att vara med i en 
barngrupp med upp till 12 barn och 2 
ledare. Vi leker, pysslar pratar om Jesus 
och sjunger. Vid fint väder är vi ute. 
Fredagar 9:00-12:00 i Sollyckans kyrka
Anmälan tilll: Marie Andersson,  
0725-23 38 32  
marie.e.andersson@svenskakyrkan

Torgmusik
Under sommaren är det torgmusik 10:00 
i Varbergs kyrka på onsdagar och lördag. 
Hela programmet finns på sidorna 16-19.

Tillsammansläger
Tid att umgås och vara tillsammans oav-
sett ålder. Programmet innehåller bland 
annat undervisning med Anna Sophia 
Bonde och föreställning med Circusmie. 
1-2 september på Helsjöns folkhögskola. 
Mer information om avresetider och 
priser finns på  
www.svenskakyrkan.se/varberg. 
Anmälan senast 17 augusti till  
martina.hansson@svenskakyrkan.se

Tillsammansdag
Alla mellan 0-120 är välkomna att vara 
med. Dagen kommer att innehålla samtal, 
skratt, bön, fördjupning, undervisning, 
mat, gemenskap, lek.
Lördag 22 september
Mer information om priser och anmälan 
finns på församlingens hemsida. 

Mer efter sommaren
Då kommer våra verksamheter och akti-
viteter som har uppehåll under sommaren 
igång igen. Planerar du redan nu kan du 
titta på www.svenskakyrkan.se/varberg 
för att se vad vi har. 

Jesus sa: ”Låt barnen 
komma hit till mig och 

hindra dem inte: Guds rike 
tillhör sådana som de.”

Markusevangeliet 10:14
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i Lindberga, Träslöv och Varberg

I en värld av blommor 
Jennyli Gustafsson, fiol 
Monica Bengtsson, piano och orgel 
Torsdag 21 juni 19:00, Träslövsläge kyrka

Gudstjänst med café
I vår nya klosterträdgård bjuder vi på sommarjazz.  
Charlotte Polson, saxofon och sång 
Eva Johbarn, piano, gitarr och sång
Söndag 24 juni 15:00, Lindbergs församlingshem

Sommarkonsert
Med församlingens gospelkör Octava Gospel med band.
Torsdag 28 juni 19:00, Träslövsläge kyrka

Sankt Olof och kappseglingen 
Medeltida klanger och svängig spiritual  
med Helena Ek som spelar och sjunger.
Onsdag 27 juni 10:00, Varbergs kyrka

Längtan efter Gud  
i gospel och blues 
Lena Dahlberg, sång, Johann Laux, trummor 
Sven Helander, gitarr, Daniel Svensson, bas
Lördag 30 juni 10:00, Varbergs kyrka

Sånger till dig
Esborn Duo framför ett 
konsertprogram som 
innehåller det lilla, men 
betydelsefulla ordet du. Kan 
jag förstå mig själv utan dig?
Lennart Esborn, cello Monica 
Esborn, sång
Söndag 1 juli 18:00,  
Torpa kyrka

Nu är det härligt att leva
Kyrkornas allsång med bland annat Elisabet Willix, Elin Molvig, 
Jenneli Gustafsson, Dan Karlsson, Kent Blad, Young Voices, 
Sara Thuresson, Varberg Gospel med flera. 
Söndag 1 juli 19:00, Societetsparken

Körkonsert med Aurora
Det norske solistkor med dirigent Grete Pedersen
Entré 180 kronor. 
Måndag 2 juli 19:00, Varbergs kyrka

Musik



17

Älskade duetter
Ur operans värld. 
Ida Johansson, mezzosopran 
Stoyan Iliev, tenor
Iliev Svetla Tsvetkova, piano
Onsdag 4 juli 10:00, Varbergs kyrka

I full frihet
Folkmusikern Greger Siljebo, fiol 
Stefan Wingefors, piano
Torsdag 5 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

Allsångskväll
Sara Thuresson och gruppen Lakely
Fredag 6 juli 18:00, Valinge kyrka

Ord och många visor 
Vackra melodier med underfundiga och engagerande texter. 
Lasse Siggelin, sång och gitarr
Lördag 7 juli 10:00, Varbergs kyrka

Folkmusikafton i sommarkväll
Albin Kuylienstierna, 14 år, från Valinge på fiol och Simon 
Nyberg spelar gitarr. 
Söndag 8 juli 18:00, 
Stamnareds kyrka

Mellan himmel  
och jord 
Älskade sånger ur den 
svenska kyrkorepertoaren 
samt svenska visor 
tillsammans med ett 
och annat virtuost 
gitarrsolostycke.  
Rasmus Ringborg, sång 
Samuel Edvardsson, gitarr
Onsdag 11 juli 10:00, 
Varbergs kyrka

Från Vivaldi  
till Beethoven
Lars Forslund, mandolin 
Maxine Rizzotto, cembalo
Torsdag 12 juli 19:00, 
Träslövsläge kyrka

Mästarnas Musik  
– Från svensk jazz till argentinsk tango 
Jens Johansson, flöjt  
John Elénius, klassisk gitarr 
Lördag 14 juli 10:00, Varbergs kyrka

Hyllning till Lill-Babs
Lina Blomqvist, bördig från Hälsingland, och Sara Thuresson, 
musiker i Lindberga församling, tolkar Barbro ”Lill-Babs” 
Svenssons sångskatt.
Söndag 15 juli 18:00, Valinge kyrka
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Tio fingrar - 88 
tangenter
Markus Kvint, piano
Onsdag 18 juli 10:00, 
Varbergs kyrka

Klassiska pärlor  
och en och annan visa
Mirjam Charas Östergren, violin och sång
Viola Östergren, violin och sång 
Martin Östergren, piano
Torsdag 19 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

I 100 år
Glad svängig och 
berörande musik 
om allt möjligt som 
vi möter i livet. 
Text och musik av 
Anja Lagerqvist 
som sjunger. Jakob 
Torstadius, piano. 
Lördag 21 juli 10:00, 
Varbergs kyrka

I still haven´t 
found what I´m looking for
Vi rör oss mellan det vackra och det jobbiga i livet.
Simon Bladh Trio:
Simon Bladh, gitarr 
Per-Anders Johansson, saxofon och flöjt
Tomas Torstensvik, piano och dragspel
Söndag 22 juli 18:00, Lindbergs kyrka

Till havs 
En musikalisk resa med det vilda, 
vackra och okuvliga havet som 
tema.
Björn Larsson, sång  
Frederic Ogéus, piano
Onsdag 25 juli 10:00, 
Varbergs kyrka

1800-talets mästare
Musik av bland annat Fredric Chopin.
Med Markus Kvint, piano
Torsdag 26 juli 19:00, 
Träslövsläge kyrka

Musik från salongerna
Granmo Consort:  
Tobias Granmo, fiol  
Helena Granmo, piano
Lördag 28 juli 10:00, Varbergs kyrka

I 100 år
Glad svängig och berörande musik 
om allt möjligt som vi möter i livet. 
Text och musik av Anja Lagerqvist.
Anja Lagerqvist, sång, Jakob Torstadius, piano
29 juli 18:00, Torpa kyrka

Sibbarps spelmanslag
Onsdag 1 augusti 10:00, Varbergs kyrka

Sån´t vi kan och lite annat
Cissi Bengtsson och Zacke Holmdahl Sjöberg, sång och gitarr.
Torsdag 2 augusti 19:00, Träslövsläge kyrka

Vart än vägarna bär 
Om livet, döden och att tro 
trots allt.
Grain of Sand:  
Simon Bladh, gitarr, dobro, 
lap steel och sång 
Robert Bladh, banjo  
och mandolin 
Pierre Eriksson, bas och sång 
Jenny Ivarsson, sång och 
rytminstrument
Lördag 4 augusti 10:00, 
Varbergs kyrka
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Uti Guds hage
Sång och musik av tvillingsystrarna Anneli och Lilian Druve. 
Söndag 5 augusti 18:00, Stamnareds kyrka

Två fioler -ett hjärta 
Alina Tjell och Ilona Klusaite, fiol 
Stefan Wikren, piano
Onsdag 8 augusti 10:00, Varbergs kyrka

Vart än vägarna bär 
Om livet, döden och att tro trots allt
 ”Grain of sand” – band från Varberg 
Simon Bladh, gitarr, dobro, lap steel och sång 
Robert Bladh, banjo och mandolin 
Pierre Eriksson, bas och sång 
Jenny Ivarsson, sång och rytminstrument
Torsdag 9 augusti 19:00, Träslövsläge kyrka

Guds natur 

Varbergs Kvartettsällskap 
Bengt Eckerdahl, körledare
Lördag 11 augusti 10:00, Varbergs kyrka

Sommaropera
Pär Nilsén, baryton
Kerstin Jansson, piano
Söndag 12 augusti 18:00, Valinge kyrka

Orgeln, instrumentens drottning
Församlingens kyrkomusiker, Monica Bengtsson och Louise 
Muhl framför orgelmusik från skilda tidsepoker.
Torsdag 16 augusti 19:00, Träslövsläge kyrka

Finsk tango
Anna Heikkinen och Längtans kapell – kvartetten som med 
sång, dragspel, sopransaxofon och cello tolkar finsk tango och 
folkmusik på finska och svenska. Om längtan, sökande efter 
historia och ett förlorat språk.
Söndag 19 augusti 18:00, Lindbergs kyrka

Apelvikshöjds stråkensemble
Ensemblen firar nyöppnande av Apelvikhsöjds kyrka med en 
konsert. Attilio Vampore, dirigent
Onsdag 22 augusti 19:00, Apelvikshöjds kyrka



Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Vår nya biskop
Göteborgs stift har fått en ny biskop som självklart och säkert 
tar på sig uppgiften som ledare. Susanne Rappman är snabb 
i tanken och tydlig när hon berättar om sin syn på att vara 
biskop och en ledare för kyrkan. 
 – Det är biskopens uppgift att vara en ledare för kyrkan 
tillsammans med andra. 
 Biskop Susannes fokus är hela tiden lokalt och hon vill leda 
med ett öra mot marken. 
 – Min första uppgift 
är att bygga relationer, 
att träffa människor och 
lyssna. Utifrån det vill jag 
bygga vidare. Vi ska vara en 
kyrka som klarar att möta 
det samhället vi står i. 

Alla kan få plats
Susanne har skrivit en doktorsavhandling som handlar om 
funktionshinder och det har följt med henne i allt församlings-
arbete och hon bär med sig frågorna fortfarande. 
 – Kan man inte skapa ett rum där fler får plats vid fler tillfäl-
len, funderar hon. 
 Arbetet med det börjar i församlingarna och där har kyrkan 
sin grund.
 – Det är där kyrkan händer, det är där vi är bäst i klassen, 
säger hon och syftar på att kyrkan är närvarande på alla plat-
ser, både fysiska och själsliga. 
 En kyrka som är nävarande på alla platser och i livets alla 
skeden, det är Susannes önskan och ambition. För sådan är 
Gud, alltid närvarande och förstår, känner med och bär oss. 
Susannes valspråk är ”Vår Gud bär sår”. Det har hon valt för 
att betona att Gud bär egna och andras sår.  

Konfirmation
En möjlighet att pröva något nytt, kanske upptäcka något 
annat. Du vet inte om du inte prövar. 
Se din församlings hemsida för att hitta mer information 
om vilka alternativ som finns. 
www.svenskakyrkan.se/lindberga
www.svenskakyrkan.se/traslov
www.svenskakyrkan.se/varberg

Foto: Torgny Lindén

Sommarmusik
Fler än 30 konserter och alla är gratis. 
Hela programmet finns på sidorna 16-19. 


