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Ingång
Kanske är det fler än du tror som går i kyrkan på söndagar och som 
vill vara med i församlingarnas verksamheter. Tyvärr är det kö till 
flera av församlingarnas körer för så många vill vara med. Varbergs 
församling har byggt ut Apelvikshöjds kyrka för att alla ska få plats 
på söndagarna under högmässan. 
 Samtidigt finns det plats för många fler. Kanske finns det något 
du önskar uppleva? I slutet av det här numret av Var med kan du 
se en del av det som Lindberga, Träslövs och Varbergs försam-
lingar arrangerar. 
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Nu får alla plats  
på söndagarna
– Det här ska bli spännande säger Albin Mörtsell när 
vi möts utanför byggstaketet som omger Apelvikshöjds 
kyrka. 
 Ingen av oss har varit inne i kyrkan sen den stängdes för 
mer än ett år sen. Då påbörjades om- och tillbyggnaden 
som skulle lösa ett stort och återkommande problem. Det 
var fullt, ja till och med överfullt, på söndagens gudsjäns-
ter. Med lite olika perspektiv går vi in i hallen och möter 
byggarbetarna som är i full gång med det sista av arbetet. 
Jag betraktar det i egenskap av kommunikatör i Varbergs 
församling, Albin ur den regelbundna gudstjänstbesöka-
rens synvinkel.  

Blev tipsad om kyrkan 
Albin har firat gudsjänst i Apelvikshöjd kyrka många sön-
dagar sen han flyttade till Varberg med sin familj 2010. De 
hamnade i Varberg för att Albin skulle göra sin AT-tjänst 
för att bli läkare. Då fick han höra av kollegor och andra 
att Apelvikshöjds kyrka var en bra kyrka, det var även den 
som låg närmast deras dåvarande boende. Redan då var 
det mycket folk som gick i kyrkan på söndagarna. 
  – Här har det inte hänt så mycket säger Albin när han 
står mitt i kyrkorummet och tittar sig omkring. 
 Visserligen står det fortfarande en byggställning i mit-
ten, men det är sig likt. Först när vi börjar resonera om hur 
det såg ut och jämför med våra minnesbilder kommer vi på 
skillnaderna. Den bakre väggen har flyttats lite bakåt och 
utrymmet där sakristian var har blivit en del av kyrkorum-
met. Fler borde få plats i kyrkorummet under söndagens 
gudstjänster. 

Varför är det fullt?
– Det ska bli skönt att inte behöva sitta långt borta i hal-
len bakom en jacka och fira gudstjänst, säger Albin när vi 

Nyheter: Albin Mörtsell ser sig 
omkring och funderar på vad som 
är nytt i Apelvikshöjds kyrka efter 
ombyggnaden. 
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lämnat kyrkan och sitter på en bänk och pratar samtdigt 
som vi äter lite körsbär vi hittade i ett träd. 
 Tillsammans försöker vi komma på vad det är som gör 
att så många går till Apelvikshöjds kyrka en vanlig söndag. 
 – Det som är väldigt bra med 
kyrkan är att den är levande. Det 
händer mycket i kyrkan, funderar 
Albin. 
  Under veckodagarna finns det 
många aktiviteter för olika männ-
iskor att vara med i. Givetvis inte 
under det senaste året när det har 
varit stängt, men i vanliga fall. 

Något mer
Men det är inte självklart att det är många som går till 
söndagens gudsjänst bara för att det händer mycket under 
veckan, så Albin funderar vidare. 
  – Det är en väldig bredd i gudstjänsten. Både lovsång 

och traditionella psalmer, liturgi och texter. Gudstjänsten 
fångar många fina delar från olika traditioner. Det är kul 
när det är allsång för då blir det ett väldigt tryck där inne. 
Är man där i tid och får en plats lite längre fram så är det 

lite som på en hockeymatch. 
 Men det är svårt att sätta fingret på vad 
det är som lockar folk. Om det varit ett 
enkelt recept så skulle alla kyrkor har varit 
fulla varje söndag. 

Välkomnar fler
Kanske handlar det lite om själva inställ-
ningen till att vara där. Apelvikshöjds 

kyrka har varit välbesökt i många år och de som går dit 
tycker mycket om att gå dit och delar gärna med sig. 
 –De som går i kyrkan är väldigt duktiga på att välkom-
na och bjuda in. 
 Albin funderar tillbaka på hur det var när han var nyin-
flyttad till Varberg och började gå till kyrkan. Han kände 

– Det ska bli skönt att inte 
behöva sitta långt borta i 
hallen bakom en jacka och 

fira gudstjänst, 
säger Albin Mörtsell.

Större: Albin Mörtsell är glad över att 
kyrkorummet nästan är oförändrat. Fast 
nu får det plats fler besökare än innan och 
det behövs verkligen.



sig välkommen väldigt snabbt. Det gjorde att de började 
trivas och sen dess har de varit en del av den positiva spira-
len. Det är kul att fira gudstjänst tillsammans och vara en 
del av gemenskapen. 
 –Det finns något som lockar både den pensionerade 
prästen och småbarnsfamiljen, kontaterar Albin. 
 Vi fundera lite på om det handlar om innehållet i pre-
dikan och Albin tror att tydligheten som oftast finns där 
påverkar.
 – Den är rak, enkel och tydlig på ett väldigt kärleksfullt 
sätt. Men det handlar nog inte bara om det. 
 Albin ser väldigt mycket fram emot att fira gudsjänst i 
Apelvikshöjds kyrka igen. Än en gång betonar han att det 
ska bli skönt att inte behöva sitta på extrastolar ute i hallen 
under gudsjänsten. 

Förändringar
Jag återvänder till kyrkan drygt två veckor innan återöpp-
nandet. Byggställningarna är borta, rummen börjar fyllas 
med möbler och kartonger som ska plockas upp och bara 

några småsaker återstår. Så som dynorna på bänkarna. Jag 
kan få en bättre känsla av hur det kommer att se ut när det 
är helt färdigt. 
 En stor skillnad för personalen är att det finns fler kon-
tor och alla som ingår i arbetslaget får plats. Störst intryck 
på mig gör kapprummet, eller kanske ska jag kalla det för 
entré. Tidigare var kapprummet lite mörkt och trångt åt 
ena hållet och en gång ledde till delen med kyrksalen. Nu 
är det en stor ljus entré med klädhängare. Platsen som var 
utomhus har nu hamnat inomhus och kan enkelt bli en del 
av kyrkorummet. På återöppningsmässan kommer det väl 
vara överfullt, men en vanlig söndag kanske alla kommer 
få plats. 
 Tyvärr kan jag inte kommentera det för det här numret 
av Var med kommer vara på tryck när det händer. Du kan 
inte heller uppleva återöppningsmässan för den har redan 
varit när du läser det här. Kanske var du där? Om inte 
annat kan du gå till Apelvikshöjds kyrka en söndag och 
vara med på högmässan för att se om alla får plats eller om 
någon måste sitta i entrén bakom ytterkläderna. 

Förr Nu

Större: Innergården där klockstapeln 
stod är inbyggd och en del av 
kyrksalen, eller entrén. Vänstra 
flygeln har förlängts och nu finns det 
fler kontor där. Kontoren som fanns 
i högra flygeln har flyttats dit och 
lokalerna för verksamhet har blivit 
större. 
 Pelarna på det nya fotot visar var 
den gamla glasväggen fanns och var 
sidoväggen till sakristian var. Nu finns 
det plats för fler i kyrkan. 
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Blomstrande körer
Det går bra för körerna i Lindberga församling. En av 
körerna har växt lavinartat sen starten för två år sen. Vill 
man bli med i en av de andra körerna får man ställa sig i 
kö. Eva Johbarn är en av två musiker i Lindberga försam-
ling och hon ser hur intresset av att vara med i kör har 
växt.
 – Jag tror att det är både den sociala gemenskapen och 
sången som lockar, säger hon. 

Körtrappan
När hon började arbeta i församlingen för 15 år sen var 
det inte så många som sjöng i körerna men sen dess har det 
bara ökat i alla åldrar. 
 – Jag drog igång en barnkör som ganska snabbt blev så 
många att jag fick dela den i två. 
 Nu har de en körtrappa som barnen kan växa i. Det bör-
jar med Lilla dam- och manskören årskurserna f-2 sen har 

vi mellankören, 3-5, och ungdomskören därefter.  Det gör 
att Eva har fått följa många barn när de har växt upp. 
 För några år sedan hade de ett gäng killar som ville 
vara med i musikverksamheten men som inte ville sjunga. 
Då skapade de The Parish Band som ibland är med och 
kompar körer. Den tredje generationen av bandet som nu 
är aktiv består både av killar och tjejer. 

Hämta och lämna
En stor del av arbetet med körer är allt runtomkring så 
som logistik. När de mindre barnen ska öva går Eva och 
hämtar dem på fritids vid Lindbergs skola på andra sidan 
vägen. Barnen som går på Trönningeskolan blir hämtade 
med buss som efter körövningen kör tillbaka dem till 
fritids. Samma buss plockar då upp konfirmanderna som 
ska till Lindbergs kyrka för sitt pass. Under våren har det 
fungerat väldigt bra och Eva tror att det ska bli lika bra 

Stor: LiTo-kören är 
Lindberga församlings 
största kör som består 
av 85 personer och den 
har många olika projekt. 
Fotot är från körens tredje 
långresa när de i våras åkte 
till Kreta. Medlemmarna 
bekostar resan själva men 
får ett bidrag till mat från 
församlingen. Eftersom hela 
familjen får åka med var det 
103 personer som åkte till 
Kreta. Där bjöd de hotellets 
gäster på en vårkonsert på 
Valborgsmässoafton.  

Foto: Lasse Nyman6
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under hösten. Samt att de även ska hitta en lösning för de 
barnen som går på Bläshammarskolan. 

Det växer
Eva pratar snabbt och intensivt när hon berättar om sitt 
arbete som hon verkligen tycker mycket om. Om hon haft 
mer tid hade det blivit ännu fler körer för intresset att 
sjunga är stort.
 – Den kör som blomstrar mycket nu är Lindberga-kören 
som funnits i två år. Den har växt lavinartat och består av 
40 personer varav 14 är herrar, säger hon. 
 Det är en kör för pensionärer och daglediga. 

Alla genrer får vara med
Kör och körarrangemang är hennes stora passion och 
kanske är det därför det är så många som vill vara med. 
Alla genrer finns med och det ger en bredd åt kören. Under 
hela sitt liv har hon jobbat med pop och rock och hon är 
fortfarande med i ett dansband. Det präglar förstås körer-
nas repertoar och liv och öppnar på så sätt nya vägar och 
möjligheter. Kyrkans musikliv är långt mer än orgel och 
Eva visar det, hon visar en sida av kyrkan som många inte 
känner till. 
 – Många tycker att det är roligt att sjunga men har inte 
velat gå in i kyrkan, men när de provar så fastnar de och 
fortsätter att vara med i kören. 

Vägen in
En del som tidigare inte har satt sin fot i kyrkan tillbringar 
nu en kväll i veckan i kyrkan för Lito-kören övar i Lind-
bergs kyrka. Det är bara där de får plats. 
 Samtalet flödar fritt kring ämnen som oftast har någon 
koppling till kyrkan och musik, och Eva är full av idéer 
och prövar dem gärna. Det finns många saker hon gärna 
skulle vilja pröva med körerna och sig själv. Som att byta 
plats med en kör och musiker från en annan församling 
någon söndag. Ett körbyte, det skulle kunna vara bra för 
både kören och församlingen att pröva på. 
 – Jag är kvar i det här jobbet för jag tycker att det är 

fruktansvärt roligt. Jag har många idéer och mycket frihet 
att utföra dem också. Givetvis går det inte att klampa in 
och göra vad som helst men mycket kan vi göra. 

Frihet och möjligheter 
Eftersom hon jobbat många år i kyrkan vet hon var grän-
serna går och vad som passar bäst vid olika tillfällen. Hon 
skräddarsyr arrangemangen så att de passar körerna och 
tillfället. Höstens utmaningar och glädjeämnen är många 
och det börjas tidigt. Redan på en körövning i augusti kan 
det bli en julsång för att känna lite på den. 
 Trots att Eva Johbarn har ett fulltecknat schema drar 
hon sig inte för att dra igång och testa nya projekt. En av 
höstens stora satsningar är en konsert med sångerskan 
Margareta Svensson Riggs som kommer från Varberg men 
bor i Los Angeles. Eva kommer att öva med sina körer och 
sen kommer Margareta med i slutet och i framförandet 
som kommer bli en strålande julkonsert. 

Eva Johbarn: Körerna 
i Lindberga församling 
blomstrar och Eva leder 
många av dem. Hon aldrig 
lämnar kontoret och tycker 
att hon är klar med allt hon 
ska göra. Men hon älskar hon 
sitt jobb för hon brinner för 
körer och musik. 
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Musik och våfflor
Svenska kyrkan är där människor är och veckan efter 
midsommar drar en gammal och kär tradition igång. Som-
markyrkan i Träslövsläge är tre veckor med utställningar 
och program med olika karaktär. Lek och pyssel för barn, 
musik eller någon som berättar om något. 
 Måndagen efter midsommar är det en mulen och lite 
ljummen dag som vi vanligtvis skulle tycka var en bra 
sommardag men med de extremt varma veckorna under 
försommaren som referens är det en halvbra sommardag.

Kanske är det bra för strändernas lockelse blir mindre och 
en eftermiddag inomhus i Träslövsläge församlingshem 
känns mer attraktiv. Eller så behövs inte det för musik och 
våffelcafé har sin egen dragningskraft på den som planerat 
att gå hit och den som råkar passera kyrkan och ser på affi-
scherna vad som är på gång. En del hälsar och pratar ivrigt 
med vänner och bekanta, andra sitter tysta och stilla i vän-
tan på att programmet ska börja. Från köket hörs slamret 
av förberedelser inför det som ska komma efter konserten. 

Guider: Mårten Nordhall och Andreas Alm underhåller med sång, musik och lite anekdoter om visorna. Sommarkyrkans 
deltagare får en guidad och stämningsfull tur genom den svenska visskatten. 
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 Kalle Svensson, präst i Träslövs församling, går fram till 
en mikrofon och ser till att få allas uppmärksamhet. 
 – Välkommen till sommarkyrkan i Träslövsläge. Vi gör 
som vi har gjort i många år. Musikprogram på måndagar 
och någon som pratar på torsdagar, säger han. 
 Han fortsätter med en kort presentation av dagens 
program och veckans utställning som är oljemålningar av 
Elsie Gustavsson som också finns på plats om någon har 
frågor om målningarna. 

När de sjunger lyssnar allla
När Kalle är klar kliver Mårten Nordhall och Andreas 
Alm fram och sätter igång. Stilla stämmingsfull sång av 
Mårten som ackompanjeras av Andreas på gitarr. Bo 
Setterlind får inleda och redan under andra låten, Evert 

Taubes Här är den sköna sommar, får vi höra att Andreas 
inte bara ska spela för här sjunger han också. Visans olika 
karaktärer sjungs växelvis som en dialog av Andreas och 
Mårten. 
 Vi njuter av det som sker på scenen och inte ens de 
enstaka mobilerna som inte är tystade utan piper till ibland 
bryter koncentration. Till och med lille Tom på sju må-
nader verkar njuta av musiken där han ömsom sitter i sin 
mammas knä eller kryper runt på golvet och undersöker 
världen stilla. 

Våfflorna närmar sig
Halvvägs in i konserten blir doften av våffelgräddandet 
allt mer märkbar i rummet och en viss längtan till det 
efterföljande våffelätandet och kaffet verkar uppstå. Men 

Planerat: Ella och Calle Karlssons 
besök på Sommarkyrkan i 
Träslövsläge var delvis planerat. 
 – Jag brukar gå på sånt här, 
säger Ella.
 – Jag var och hälsade på min 
mamma tidigare idag och då sa 
hon att hon skulle gå hit och jag 
bestämde mig för att följa med, 
berättar Calle. 
 Calle känner både Mårten och 
Andreas sen tidigare och tyckte 
att det skulle vara kul att gå och 
lyssna på dem. 



Spontant: Anne-Marie Öhlin och Mona Klingberg 
stannade till vid Träslövsläge kyrka med sina 
cyklar och såg att det var musikprogram och 
våffelcafé på gång, ett utmärkt tillfälle för paus 
och fika tycker de. De bor i Halmstad och är på 
cykelutflykt. Först tåget till Falkenberg och sedan 
cykla till Varberg och tåget tillbaka till Halmstad 
senare idag. 
 –När vi cyklade förbi här såg vi att det skulle 
vara program och våffelcafé så vi gick in, säger 
Anne-Marie. 
 – Det var mycket fint och jättetrevligt, 
fortsätter Mona. 

Varje dag: Efter 
sommarkyrkans 
musikprogram är det 
våffla. Även de dagar 
när det inte finns 
något program på 
sommarkyrkan är det 
våffelcafé i Träslövsläge 
församlingshem. En plats 
och ett tillfälle att sitta 
ner och möta andra. 

än är det inte dags, först lite mer ur den 
svenska sångskatten som vi får lyssna 
på och sjunga med i. Det blir allsång på 
Calle Schewens vals av Taube som passar 
perfekt för allsång i ett samhälle nära 
havet och alla tar i. 
 Klirrandet från fikaporslin som ställs 
fram ackompanjerar Taubes ord om 
lockarna som dolde den förälskade man-
nen för världen och hans sorger dränktes 
i den första kyssen. Visan blir konsertens 
sista och kön till våffelbordet formas 
snabbt. En del tar en sväng förbi oljemål-
ningarna innan de ställer sig i kön. Sakta 
sätter samtalen kring borden igång igen. 
Kanske tar de vid där de slutade innan 
Mårten och Andreas började sjunga, eller 
så är det nya samtal som tar vid. 

10
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Mötesplatser

Vad tänker du på när du hör ordet mötesplats? Kanske är det en ficka på en liten 

grusväg, där det står en skylt med ett M på?

Eller tänker du kanske på Varbergs torg en lördag förmiddag? Där sker många mö-

ten. Där kan man träffa både nya och gamla vänner. Det blir många möjligheter till 

samtal. De flesta av dem blir nog på stående fot, andra över en kopp kaffe på något 

av våra caféer eller kanske hemma vi köksbordet. 

Under den gångna sommaren har vi också haft rika tillfällen att mötas i samband 

med olika evenemang i vår stad. Kända artister har uppträtt nere vid Fästningen, 

musiken har flödat från utomhusscenen i Societetsparken, återinvigning av Brunns-

parken, Medeltidsdagar, Pridefestival, Hallifornia, invigning av Fästningsbadet och 

mycket annat. 

Och nog är det så att vi längtar efter att verkligen få möta varandra. Hitta de där plat-

serna och tillfällena där vi kan få möjlighet att stanna upp, lägga annat åt sidan och ge 

varandra tid. Få dela våra erfarenheter, tankar och liv med varandra. Samtala på djupet.

I våra församlingar finns det många möjligheter till möten av olika slag, både kortare 

och längre, på ytan och på djupet. Du kanske längtar efter att få sjunga i en kör, eller 

att få vara med i en samtalsgrupp där man tar upp stora existentiella livsfrågor. Eller 

kanske komma för att dela gemenskapen i samband med en sopplunch i något av våra 

församlingshem. 

Många av våra tillfällen att mötas hittar du på vardagarna, men har du tänkt på att 

gudstjänsten på söndag också kan vara en möjlighet att möta både Gud och varan-

dra?

Välkommen i höst till våra olika mötesplatser, där vi kan dela med 

oss av stort och smått i livet. Det finns något för alla åldrar och 

intressen. Bläddra vidare i det här magasinet! Kanske finns det en 

mötesplats också för dig…?

Välkommen!

Erland Brander

Präst i Varbergs församling
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Lindberga församling
Söndag 2 september, 14 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Valinge 
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 9 september, 15 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Lindberg
17:00  Taizémässa, Stamnared

Söndag 16 september, 16 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 23 september, 17 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Stamnared
17:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 30 september, helige Mikaels d.
10:00  Barnens Gudstjänst, Lindberg
 Se musikuppslaget
17:00 Taizémässa, Stamnared

Söndag 7 oktober, 19 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 14 oktober, Tacksägelsedagen
10:00  Högmässa, Lindberg 
17:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 21 oktober, 21 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Valinge 
17:00 Barnens Gudstjänst, Lindberg

Söndag 28 oktober, 22 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Stamnared
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa
 Lindbergakören

Lördag 3 november, alla helgons dag
10:00  Högmässa, Lindberg
 Stilla musik av Eva Johbarn med flera.

Söndag 4 november, s e alla helgons dag
10:00  Högmässa, Valinge
18:00  Minnesgudstjänst, Lindberg
 Ljuständning 

Söndag 11 november, 24 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 18 november, s f domssöndagen
10:00  Högmässa, Lindberg
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 25 november, domssöndagen
10:00  Högmässa, Stamnared
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa
 Ungdomskören

Söndag 2 december, 1 i Advent
10:00 Barnens Gudstjänst, Lindberg
10:00  Högmässa, Valinge
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Så här brukar vi fira gudstjänst på söndagarna i Lindberga församling:
10:00 Församlingens söndagliga högmässa.
Vi delar nattvardens gemenskap och fördjupar oss i dagens texter.
17:00 En kvällsgudstjänst som oftast går i musikens eller stillhetens tecken.



13

Vardagsgudstjänster
Tisdagar 11:00
Gudstjänst/Mässa på Lindgården

Första onsdagen i månaden 9:00
Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Messy Church
Ett annorlunda sätt att fira gudstjänst 
i vardagen! Vi ordnar mat och därefter 
blir det sång, pyssel och aktiviteter efter 
ett givet tema. En kort andakt avslutar 
kvällen.
Onsdagar 17:00-19:00 i Vårt Hus i Trön-
ninge. 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12.

Tala film-tala liv
Vi har förhoppning om att kunna ha dessa 
kvällar även i höst. Se vår hemsida där du 
hittar information framöver.
www.svenskakyrkan.se/lindberga  

Tillsammans med soppa
Kom och ät soppa och drick kaffe i härlig 
gemenskap. Torsdagar 12:00-13:30 i 
Vårt Hus i Trönninge. 20/9, 18/10, 15/11 
och 13/12.

Taizémässa
En mässa i stillhet med mycket musik och 
där vi sjunger bönerna tillsammans.
Söndag 9 och 30 september 17:00 i 
Stamnareds kyrka.

Allhelgonaveckan, vecka 44
En vecka om livet, döden, ljuset och 
hoppet. Vi möts i stillhet, musik och i 
gemenskap.
Mer information och program kommer 
framöver på vår hemsida, Facebook och i 
Varbergsposten.

Inför Allhelgonahelgen
Fredag 2 november 10:00-17:00 i 
samband med gravsmyckning är kyrkorna 
öppna och personal finns på plats. Vi 
bjuder på kaffe, och ljus finns att tända 
för de som vill.

Minnesgudstjänst
En stämningsfull kväll då vi tänder ljus för 
de som gått bort under året. LiTo-kören 
sjunger. Söndag 4 november 18:00 i 
Lindbergs kyrka.

Husförhör i Torpa
Boende i Torpadelen av Lindberga för-
samling under ledning av kyrkoherden 
anbefalles närvara vid Husförhör. Husför-
höret kommer delvis att säkerhetsställa 
kunskapen hos församlingsborna gällande 
kyrkans tro, liv och lära. Förtäring ingår, 
meddela allergier.
Anmälan sker till pastorsexpeditionen: 
0340-64 11 00 eller  
lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se 
senast den 22 oktober.
Torsdag 25 oktober 18:00-20:00 i Torpa 
kyrkstuga .

Verksamhetsstarter och mer om vad 
som händer hittar du på  
www.svenskakyrkan.se/lindberga
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Träslövs församling

Söndag 2 september, 14 e trefaldighet
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv 
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge  
13:00  Äventyrsdag, Träslövsläge
15:00  Kyrkogårdsvandring, 
 Gamla kyrkplatsen vid Skulta

Söndag 9 september, 15 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen,
 Träslöv 
10:00  Högmässa, Träslövsläge 

Söndag 16 september, 16 e trefaldighet
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv  
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge  

Söndag 23 september, 17 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen,
 Träslöv  
10:00  Högmässa, Träslövsläge  
16:00  Messy Church, Träslöv

Söndag 30 september, helige Mikaels d.
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv  
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge 

Söndag 7 oktober, 19 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst med Frälsarkransen,
 Träslöv 
10:00  Högmässa, Träslövsläge  

Söndag 14 oktober, Tacksägelsedagen
10:00 Mässa med Frälsarkransen, Träslöv  
16:00 Fruktkalasgudstjänst, Träslövsläge  
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 21 oktober, 21 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen,
 Träslöv  
10:00  Högmässa, Träslövsläge  

Onsdag 24 oktober
17:00  Messy Church, Träslövsläge

Söndag 28 oktober, 22 e trefaldighet
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge  

Fredag 2 november
10:00  Andakt inför Allahelgona, Träslöv  
16:00  Andakt inför Allahelgona, Träslöv  

Lördag 3 november, alla helgons dag
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 4 november, s e alla helgons dag
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Minnesgudstjänst, Träslöv  

Söndag 11 november, 24 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen,
 Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge 
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 18 november, s f domssöndagen
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv  
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge  
16:00  Messy Church, Träslöv

Söndag 25 november, domssöndagen
10:00  Gudstjänst med Frälsarkransen,
 Träslöv  
10:00  Högmässa, Träslövsläge 

Söndag 2 december, 1 i advent
10:00  Mässa med Frälsarkransen, Träslöv 
 Kyrkokören
10:00  Högmässa, Träslövsläge 

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

Söndagsskola i Träslövsläge
Under gudstjänsterna i Träslövsläge på 
söndag förmiddag är det söndagsskola.

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter 
förmiddagsgudstjänsterna i båda kyr-
korna.

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 gärna legitimation i bered-
skap). Du behöver inte betala. Försam-
lingen får räkning från taxi.

Allsång och lotterier
Lördag 22 september 14:30 i Träslövs-
läges församlingshem med Träslövsläges 
kyrkliga sykrets. Lotteriförsäljningen 
börjar 14:15. 

Inför Allahelgonahelgen 
Fredag 2 november 9:00-16:00 bjuder vi 
på kaffe i Träslövs kyrka.  
Andakt inför helgen 10:00 och 16:00. 
Kyrkskjuts från Träslövsläge 9:15 med 
möjlighet att vara med på andakten. 
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Kyrkogårdsvandring på  
gamla kyrkplatsen vid Skulta
Söndag 2 september 15:00 har vi kyrko-
gårdsvandring på den gamla kyrkplatsen 
vid Skulta.
Skjuts erbjuds från Träslövsläge kyrka 
14:30 och vi vill gärna veta hur många 
som önskar skjuts senast 31 augusti. An-
mälan till expeditionen 0340-20 10 30.

En eftermiddag om Svenska 
kyrkan i utlandet och Göteborgs 
kyrkliga Stadsmission
Församlingsgården i Träslöv lördag  
17 november 14:00-16:00.
Kaffe, saft och våfflor, brödförsäljning 
och lotterier. Vi tar tacksamt emot bröd 
till försäljningen. 
Sånggruppen Mellami medverkar.
Arrangeras av Församlingens internatio-
nella grupp.

Måndagsträffen
Måndag 14:30-16:00 i Träslövs försam-
lingsgård. Vi dricker eftermiddagskaffe 
tillsammans och vid några tillfällen under 
hösten har vi någon form av program.
10 september Stigs grabbar
24 september  Bo Liljedahl
1 oktober Seniorshopen
15 oktober  Åsa Harrysson
29 oktober  Rockmusikens historia
12 november  Halländska öar
26 november  Martin och Tommy

Skjuts till kyrkogården i Träslöv 
Varje torsdag 6 september till och med 
13 december. Första turen går från Träs-
lövsläges församlingshem 10:00.
För mer information ring diakon Camilla 
Nordh 0340-20 10 35.

Bibelstudium
En gång i månaden i Träslövsläges 
församlingshem 19:00. 23 september, 
28 oktober och 25 november. Ledare är 
Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Barnverksamheten 
Vecka 34 startar verksamheterna och 
grupperna igen. Mer information finns på  
www.svenskakyrkan.se/traslov 

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövsläge församlingshem 
14:30 onsdagarna 12/9, 10/10, 7/11 och 
5/12. 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.
Träslövs församlingsgård söndag 
23 september och 18 novemer 16:00
Träslövsläges församlingshem onsdag 
24 oktober och 5 december 17:00. 
Missa inte vår gemensamma Äventyrs-
dag 2 september 13:00 i Träslövsläge.

Middagsbön- och 
torsdagssoppa 
Varje torsdag från 6 september till och 
med 30 november. 
Sopplunchen inleds med middagsbön 
11:30 i Träslövsläge kyrka därefter serve-
ras soppa 11:45-13:00 i församlingshem-
met.

Körverksamhet
Octava Gospel Träslövs församlingsgård
onsdagar 18:30–20:45, börjar 29/8.

Sångfåglarna 5-7 år torsdag 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år torsdag 17:00-18:00
Kristallerna 13- år måndag 14:45-16:15
De tre körerna övar i Träslövsläge för-
samlingshem och börjar vecka 35.

Kyrkokören Träslövsläge församlingshem 
torsdagar 19:00-21:00, se hemsida för 
höststartens datum.

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den du önskar 
träffa. Våra telefonnummer är, präster: 
Ola Bjervås 0340-20 10 32  
Kalle Svensson 0340-20 10 33  
Jacob Stille 0340-20 10 34 
diakon: Camilla Nordh 0340-20 10 35.
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Söndag 2 september, 14 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 9 september, 15 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 16 september, 16 e trefaldighet
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Mässa för stora och små
 Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 23 september, 17 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lilla och stora barnkören
 Korvgrillning
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 30 september, helige Mikaels d.
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Med öppet hjärta, cafégudstjänst
 Församlingshemmet, Sveagatan 24

Söndag 7 oktober, 19 e trefaldighet
11:00 Festmässa, Varberg
 Hela församlingen firar mässa 
 tillsammans.

Lördag 13 oktober
18:00 Lovsångsgudstjänst, Sollyckan
 Claes Vårdstedt, lovsångsledare

Söndag 14 oktober, Tacksägelsedagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Carolikören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 21 oktober, 21 e trefaldighet
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Mässa för stora och små,
 Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Stora och lilla barnkören
 Kyrklunch

Söndag 28 oktober, 22 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18:00 Med öppet hjärta, cafégudstjänst
 Församlingshemmet, Sveagatan 24

Lördag 3 november, alla helgons dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
16:00 Allhelgonnaandakt, Apelvikens kapell
18:00 Musikgudstjänst, Sollyckan
 Se musikuppslaget

Söndag 4 november, s e alla helgons dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Minnesgudstjänst, Varberg

Söndag 11 november, 24 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lilla barnkören, kyrklunch

Varbergs församling
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Söndag 18 november, s f domssöndagen
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Oas-kväll, Sollyckan

Söndag 25 november, domssöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18:00 Med öppet hjärta, cafégudstjänst
 Församlingshemmet, Sveagatan 24

Söndag 2 december, 1 i advent
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Vardagsgudstjänster
Måndag
9:00 Morgonbön, Sollyckan

Tisdag
8:30 Morgonbön, Apelvikshöjd
18:30 Veckomässa, Sollyckan 
 Jämna veckor

Onsdag
18:00 Taizémässa, Varberg

Torsdag
8:30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
9:00 Morgonbön, Sollyckan
15:00 Mässa/andakt, Sjukhuskyrkan

Fredag
8:30 Morgonbön, Apelvikshöjd

Messy Church
Först är det mat sen är det aktiviteter 
av olika slag och kvällen avslutas med en 
enkel andakt. För barn, ungdomar och 
vuxna. Följande torsdagar 17:00-19:00 
i församlingshemmet på Sveagatan 24. 
6 september, 4 oktober och 1 november. 

Bönedagar
Ta möjligheten att be för det som ligger 
på ditt hjärta. Lördag 22 september 
10:00-14:00 i Sollyckans kyrka.
Lördag 29 september 9:00-15:00 och 
lördag 1 december 8:00-18:00 i Apel-
vikshöjds kyrka. 

Alphakurs
En grundkurs i kristen tro. Här kan du fritt 
utforska trons olika delar Vi träffas 10 
torsdagar samt en lördag (heldag). Ingen 
avgift. Torsdagar 19:00-21:00 med start 
27 september, Apelvikshöjds kyrka.
Mer information och anmälan på   
www.svenskakyrkan.se/varberg

Med öppet hjärta
Gudstjänsten är gemenskap. I den här 
cafégudstjänsten gör vi det enklare och 
tydligare. Tänk dig gudstjänst på ett café. 
Kom och se hur vi gör den tillsammans. 
Söndagarna 30 september, 28 oktober 
och 25 november 18:00 i församlings-
hemmet, Sveagatan 24. 

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

Om romer i Rumänien
Svenska kyrkan stödjer ett socialt center 
som Franciskanerorden driver i staden 
Roman. Två av bröderna, fader Georges 
och fader Lucien, samt biskop emeritus 
Per Eckerdal gästar oss under den här 
kvällen och berättar om arbetet. 
Måndag 1 oktober 18:00 i Apelvikshöjds 
kyrka. 

Lovsångshelg
Välkommen att vara med på lovsångshelg 
i Sollyckans kyrka 13-14 oktober tillsam-
mans med Claes Vårdstedt. 
Lördagen: 16:00 Claes håller i ett 
seminarium om tillbedjan. 18:00 Lov-
sångsgudstjänst tillsammans med Claes 
Vårdstedt och Sollyckans lovsångsteam. 
På söndagen 11:00 är det lovsångsmässa 
Claes leder lovsången och predikar.

Kvinnofrukost
”Min moster som blev nunna”
Diakon Ingela Bertilsson berättar.
Frukost, gemenskap och föredag.
Lördag 20 oktober 9:00-12:00 i Sollyck-
ans kyrka. 
Kostnad: 70 kronor. Anmälan till expedi-
tionen senast torsdag 18 oktober,  var-
berg.forsamling@svenskakyrkan.se eller 
0340-81 300. 

Höstcafé
Besök av Håkan Jonsson som sprang Ma-
raton på Sydpolen för att samla pengar 
för att fler barn i världen ska få fylla fem.
Sång av Carolikören. Diakonikretsen och 
Torsdagskretsen medverkar. 
Torsdag 18 oktober 14:00 i församlings-
hemmet. 
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Musik
Fredagsmusik med soppa
Ida Johansson, sång, och Johan Larsson, piano.
Cirka 20 min musik, soppa serveras efteråt.
Fredag 31 augusti 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik
Torgmusik med Christina Wide vid orgeln.
Cirka 20 minuters musik. 
Lördag 1 september 10:00, Varbergs kyrka

Goda Hopp
Konsert med Goda Hopps vokalensemble.
Insamling till Varberg Home of Peace.

Söndag 2 september 18:00, Varbergs kyrka

Klangäventyr i sensommarkvällen
Musik av bland annat Stenhammar, Schubert och 

Chopin.Bernt Wilhelmsson, piano.
Söndag 9 september 18:00, Varbergs kyrka

I välsignan och fröjd
Folkmusikmässa av Alf Hambe och Hans Kennemark.
Apelvikshöjds kyrkokör med folkdansare från Varberg
Hans Kennemark och Greger Siljebo, fiol 
Göran Sjöwall sång och tvärflöjt
Jonas Roman, orgel 
Stefan Wingefors, bas
Elisabet Willix, dirigent
Kristina Holmqvist, diakon
Martin Jonsson, präst
Lördag 15 september 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Göm mig i dina vingars skugga
En gitarr och en röst – Erik Tilling och Joel Börjesson. 
I höst är denna duo, tillsammans med Erikshjälpen, ute på 
turnén ”Göm mig i dina vingars skugga”. Det blir en kväll med 
stillhet och bön i fokus, där innerligheten ger vila för själen. 
Duon framför sånger från hela Erik Tillings repertoar.
Fredag 21 september 19:00, Lindbergs kyrka

Sergej Rachmaninovs Vigilia
Kristus Konungens Vokalensemble från Göteborg 
under ledning av Samuel Eriksson 
Maria Palmqvist, altsolist 
Mikael Carlsson, tenorsolist
Söndag 23 september 18:00, Varbegs kyrka

Fredagsmusik med soppa
Attilio Vampore och Anette Wallin, violin, sång och piano.
Cirka 20 minuters musik, soppa serveras efteråt.
Fredag 28 september 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Barnens gudstjänst
Vi firar Den helige Mikaels dag med en gudstjänst för 
barnen. Musik och sång av Lilla Damkören, Mellankören, 
Ungdomskören och The Parish Band.
Söndag 30 september 10:00 i Lindbergs kyrka

Torgmusik
Louise Muhl, orgel och piano
Cirka 20 minuters musik.
Lördag 6 oktober 10:00, Varbergs kyrka



Edvard Griegs pianokonsert 
Anders Börjesson, piano och Lars-Ove Eriksson, kororgel.
Söndag 7 oktober 18:00, Varbergs kyrka

Lovsångsgudstjänst 
En gudstjänst fylld med musik och sång. Lovsångsskrivaren 
och sångaren Claes Vårdstedt och Sollyckans lovsångsteam 
leder musiken. 
Lördag 13 oktober 18:00, Sollyckans kyrka

Höstkonsert 
Apelvikshöjds stråkensemble
Attilio Vampore, dirigent
Lördag 20 oktober 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Varbergs sensationer - 100 år av ny musik
Spännande musik av Varbergsanknutna tonsättare från Viking 
Dahl och Olof Gullberg till Anna Eriksson och Mikael Forsman.
Varbergs Kammarkör 
Johannes Landgren, orgel och piano 
Helena Ek, sång  
Peter Jansson, kontrabas 
Gunno Palmquist, dirigent
Entré: 100 kronor
Söndag 21 oktober 18:00, Varbergs kyrka

Fredagsmusik med soppa
Kattegattskvartetten från Läjet/Glommen/Varberg, Ulla 
Weddig, Bengt Svensson, Lars Carlsson och Elisabet Willix.
Cirka 20 minuters musik, soppa serveras efteråt.
Fredag 26 oktober 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Levande-ljus-konsert
Sånger av Eva Cassidy: Songbird, Fields of Gold,  
Over the Rainbow med flera. 
Varberg Gospel  
Cecilia Vennersten, sång
Don E Sanders, sång
Klas Assarsson, trummor
Mikael Smedmalm, bas
Elisabet Willix, dirigent
Lördag 27 oktober 17:00, Varbergs kyrka

Sånger om himlen
Grain of sands sjunger och musicerar för 
och med oss där himlen och hoppet står i 
fokus.
Lördag 3 november 18:00, Sollyckans kyrka

Torgmusik
Annika Werdelin, sång
Dag Hallberg, piano
Per Bengtsson, gitarr
Cirka 20 minuters musik.
Lördag 10 november 10:00, Varbergs kyrka

Orgel och bild
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson och Elisabet Willix, orgel
Ulf Johansson, foto
Våfflor serveras från 16 :00.
Lördag 10 november 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Faurés Requiem
Varbergs kammarkör framför Gabriel Faurés Requiem.
Stråkkvintett och orgel
Helena Ek, sopran
Jakob Antonér, baryton
Johannes Landgren, dirigent
Entré: 100 kronor.
Söndag 11 november 18:00, Varbergs kyrka

Välgörenhetskonsert
Rotarys önskekonsert till förmån för Rotarys läkarbank med 
Maria Schottenius som önskare. 
Karin Dahlberg, Varbergs Kammarkör, Boy ś voice, Annika 
Werdelin, Dag Hallberg, Johannes Landgren, Bernt Bengtsson 
och många fler från Varbergs musikliv.
Entré: 200 kronor, går oavkortat till läkarbanken. 
Lördag 17 november 15:00, Varbergs kyrka

Torgmusik
Anette Wallin, fiol och sång
Harald Svensson, piano
Cirka 10 minuters musik
Lördag 1 december 10:00, Varbergs kyrka
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Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Kyrkliga begrepp

Retreat
[reträtt; dra sig tillbaka]

Mobilen plingar, mejl, sms och aviseringar från olika 
appar. Alla vänner och hela världen är alltid närvarande 
i våra fickor. Mycket pockar på vår uppmärksamhet och 
många upplever att stressen är större nu än förr. Kanske 
har behovet att dra sig tillbaka, vila och söka fokus, ökat.  

Tekniken är välanvänd och fungerar
Retreat är inget nytt begrepp. Att dra sig tillbaka från värl-
den för en kortare eller längre tid finns det många exempel 
på i den kristna historien. Moses drog sig undan och levde 
i öknen i 40 år innan han blev talesperson för Israels folk 
och ledde dem ut ur fångenskapen i Egypten för 3200 år 
sen. Jesus sökte avskildheten i öknen i 40 dagar. Kristna 
drog sig tillbaka och klosterrörelsen startade under tidig 
medeltid. Kanske inte exakt det vi tänker på när vi pratar 
om att åka på retreat, men det är samma tanke. 
 Det handlar om att för en kortare 
eller längre tid avskärma sig 
från det som splittrar 
oss. Mobiler stängs 
av, mejl kollas 
inte och ofta 

är man helt tyst. Då, när det yttre bruset tystnat, ökar 
möjligheten att lyssna till det inre. En retreat ger dig också 
möjlighet att reflektera över din tro och upptäcka mer av 
vem Gud är. 

Korta eller långa 
De flesta organiserade retreater innehåller enkla gudstjäns-
ter och andlig vägledning. De kan vara flera dagar eller 
bara delar av dagar. Ibland kanske bara någon timma, som 
en stillsam gudstjänst.  
 Trots att retreat betyder att dra sig tillbaka, reträtt, så 
handlar det inte om att man låter sig besegras eller igno-
rerar världen och samhället. Det handlar om att dra sig 
tillbaka för att vila, bli hel och samla kraft för att möta 
världen och allt vad den innehåller. I retreaten blir vårt 

fokus starkare och kärleken växer. 


