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Ingång
Jul, en tid då vi gärna vill stanna upp. Vi känner lite mer, våra hjär-
tan slår lite hårdare, för de utsatta. Gud ger oss sin son, kanske kan 
vi göra Guds tjänst och hjälpa någon att resa sig upp så som Fran-
ciskanerna i Roman. Eller låta det existentiella samtalet få lite extra 
tid, det är inte bara när hjärtat har slutat slå och sen börjat igen 
som livets frågor kan behöva plats. Alla kanske behöver stanna upp 
ibland och fundera på varför vi lever. Vad är viktigt? 
 Ge plats åt livet. Ge plats åt andra. Få liv, få kärlek. 



Fyra veckor före jul, ungefär i varje fall, infaller första 
advent. Kanske är det en av de söndagar på året då flest 
människor går i kyrkan. Adventsljusstaken får de tidigare 
höstmörka fönstren att gnistra av ljus. Fönstren fylls av 
lysande pilar som pekar uppåt. 
 För en del är hela adventstiden en lång plågsam väntan, 
liksom de som sitter på Danmarksfärjan och har gjort allt 
kul och ändå är det två timmar kvar av resan. En del tror 
till och med att advent betyder väntan. Emellertid betyder 
advent ankomst. Då syftar det inte på släktens ankomst 
till julmiddagen, för centrum är Guds ankomst till jorden, 
juldagen då Gud blir människa och föds som ett litet barn. 
Den ankomsten handlar det om. 

Förberedelse
Fyra veckor kan tyckas vara lite tidigt att 
börja fira den där ankomsten. Det handlar 
om att vi ska ha tid att förbereda oss för 
det som händer, inte bara att hinna städa 
huset innan släkten kommer . Som för en 
del där förberedelserna inför en resa nästan 
är lika viktiga som själva resan. Eller förbe-

redelserna inför ett barns ankomst. Fixa barnvagn, kläder 
och annat som behövs. Samt en mental förberedelse av hur 
livet kommer att förändras när ett litet barn måste räknas 
in i allt, kanske till och med är fokus, som jag vill göra. 
 Jesusbarnet behöver inte någon barnvagn eller kläder. 
Men vi kanske behöver några veckors förberedelse. Några 
veckor då vi kan öva på att se det som egentligen är fokus 
med julen. Det viktigaste är trots allt inte maten, julklap-
par, granen och sånt. Störst är det som sker i det lilla. Ett liv 
tänds. Ett nytt liv som kan medföra något stort för de som 
vill vara med på resan. 
 Den ankomsten kan ske i oss. Men vi kanske behöver 
stanna och förbereda lite inför det i vårt inre. 

Fasteperiod
Fastan inför påsk känner många till som en klassisk 

förberedelsetid. Historiskt var advent också en 40 
dagar lång fasta som skulle spegla påskfas-

tan. Evangelietexten på första advent är 
samma som på palmsöndagen. Kanske 
några veckors fasta inför jul är en bra 
förberedelse på många sätt. 

Kyrkliga begrepp

ADVENT
[ankomst]
Från latinets adventus, eller 
adventus Domini=Herrens ankomst
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Julklappstips
Snart är det jul och du har kanske börjat 
fundera över julklappar, både till dig själv 
och andra. Till barn brukar det inte vara så 
svårt. Ett av mina barn brukar vara väldigt 
snabb att berätta vad han önskar sig om 
vi är i en leksaksaffär. Den, den, den... ja, 
allt som står inom synhåll helt enkelt. Eller 
allt i affären. Men helst en buss förstås. 
För det räcker ju inte med de tolv han re-
dan har hemma. Men till vuxna är det ofta 
svårare. Jag har redan allt jag behöver, kan 
svaret på frågan bli. Eller, du behöver inte 
ge mig något. Men ändå vill du så gärna 
ge bort en julklapp. Vad ger man till en 
som redan har allt? Kanske en gåva som 
samtidigt kan rädda livet på någon annan? 
Kanske lite av din tid? Men hur då? Ge det 
här till någon annan. 
- Barnpassning en kväll
- En middag hemma hos dig
- Storstädning
- Biltvätt
- Cykelreparation
- Trädgårdsskötsel

 Eller kanske kan du hitta något i Svens-
ka kyrkans gåvoshop att ge bort. 

Julhandla i gåvoshopen! 
svenskakyrkan.se/gavoshop

Ge  riktigt viktiga 
 julklappar
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Fritidsaktivitet255 kr

Välj mellan flera riktigt viktiga julklappar. 
Du får fina gåvobevis att ge bort.
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En flicka är född
Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i Arusha, Tan-
zania. Mamma Beatrice känner sig privilegierad. Hon är 
tacksam för att hon och maken har möjlighet att ge Grace 
den omvårdnad hon behöver. Grace 
fick födas på sjukhus och har en 
födelseattest. Födelseattesten betyder 
att hon senare i livet kan skaffa sig 
identitetshandlingar och kan rösta, 
öppna bankkonto, ta lån, kräva 
sin arvsrätt eller resa till ett annat 
land. I länder där registreringen av 
ett barn är krånglig är det många 
flickor som aldrig registreras, som 
aldrig får egna identitetshandlingar. 
Redan vid födelsen avgörs flickors 
möjlighet att själva få bestämma 
över sina liv. 

Många utmaningar
I den del av Tanzania där Grace 
är född finns stora utmaningar för 
flickor. Många tonårsflickor gifts 
bort och många blir gravida. I 
Tanzania tillåts skolflickor som blir 
gravida inte gå i skolan varken under 
eller efter sin graviditet. De blir 
nekade den utbildning och kunskap 
de behöver för att göra sina röster 
hörda i samhället. En ung flickas 
kropp är dessutom inte mogen för en 
graviditet. Det finns ett tydligt sam-
band mellan tonårsgraviditet och 
barnadödlighet och mödradödlighet. 
 Ytterligare en stor utmaning i 
området är att över 60 procent av 
flickorna könsstympas – trots att 
kvinnlig könsstympning är förbjudet 

enligt lag. Könsstympning är en sedvänja som kan inne-
bära livshotande skador och ge men för livet. Lutherska 
kyrkan i Tanzania driver ett omfattande arbete för att 

stoppa könsstympningen. De reli-
giösa ledarna i samhället, som har 
ansvar för att upprätthålla kulturella 
traditioner, har stort inflytande över 
människors liv. Förändring kan ske 
när dessa ledare tar avstånd från 
könsstympning och annat könsbase-
rat våld.

Hopp eller förtvivlan
När en flicka växer upp kommer hon 
se sina möjligheter att expandera 
– eller minska. En flicka som blir 
självständig och utforskar nya intres-
sen – eller tvingas in i hushållsarbete 
eller blir en vara som kan bytas 
bort. Nyfödda Grace har möjlighet 
att leva ett bra liv tack vare kärleks-
fulla föräldrar och ett samhälle i 
utveckling. Genom Svenska kyrkans 
internationella arbete kan vi stärka 
flickors rätt till en god hälsa, värdig-
het och makt över sitt eget liv. 

Stöd kampen för varje människas rätt 
till ett värdigt liv – ge en gåva idag!

Swisha valfritt belopp till 9001223 
PG 90 01 22-3 BG 900-1223

Text: Anna Wahlgren
Svenska kyrkans internationella arbete

Fotograf: Helen Goldon/IKON

– Jag tror att Grace kommer att få ett bättre liv 
än vad jag har haft. Vi har ingen lyx att erbjuda, 
men vi kan ge henne allt hon behöver. Och vi 
kommer att kunna satsa på hennes utbildning. 
I den globaliserade värld vi lever i blir utbildning 
bara viktigare och viktigare. Om Grace utbildar 
sig kommer det att hjälpa henne i livet, men 
utbildning gör också att hon kan hjälpa hela 
familjen, konstaterar mamma Beatrice.



När hjärtat börjar slå igen
En sorts lugn effektiv aktivitet råder på avdelning 5C på 
Hallands Sjukhus Varberg. Personal passerar i korrido-
rerna. En del har bråttom, andra vekar ha mer tid. Eller så 
har de bara olika inneboende gångtempo som ger de olika 
rytmerna av deras fotsteg. Sandaler och skor med mjuka 
sulor mot plastgolv skapar ett fotknarr snarare än fotsteg. 
Ett harmoniskt knarrande förebådar ankomsten av en 
undersköterska, läkare eller sköterska i korridoren.
 Längre bort hörs hur en man försöker prata med någon 
som verkar höra dåligt för han får upprepa sig och prata 
högt. Kanske en anhörig som hälsar på någon som har haft 
hjärtstopp, eller annat problem med hjärtat.

 5C är avdelningen för kardiologi och de som vårdas 
här har olika problem med hjärtat. Flera av dem har haft 
hjärtstopp men kommit tillbaka till livet igen. En av un-
dersköterskorna som jobbar på avdelningen är Lena Troye. 
Hon har tagit en kort paus från sitt vanliga arbete och vi 
har lånat ett rum som avdelningens lågmälda frenesi inte 
når in i. 
 – Vi har lite olika specialuppdrag på avdelningen. Jag 
har specialområdet palliativ vård, säger Lena som en inled-
ning för vilken relation hon har till sjukhuskyrkan. 
 Palliativ vård handlar om vård i livets slutskede. Det är 
inte  huvudområdet för avdelningen men de möter de ofta 
döden på olika sätt.
 – Det är en viktig del av vården att de får en god död. 
Att det finns den rätta tryggheten för patienter och anhö-
riga. 

Känslorna måste hanteras
För att det ska kunna ske på ett bra sätt måste personalen 
som arbetar där kunna bearbeta sina egna känslor och 
erfarenheter av dödsfall så de är trygga i situationen. 
 – Varje dödsfall är unikt och det sitter kvar i en, berättar 
Lena. 
 Ibland är det fina minnen och ibland är det jobbiga. 
 – Mitt mål var att vi skulle kunna mötas en gång i må-
naden och prata om de här frågorna, och nu har vi kommit 
dit. Vi har en timmes reflektion kring döden en gång i 
månaden. 
 I arbetet med det är sjukhuskyrkan som består av diako-
nen Camilla Gustavsson och prästen Thomas Karlsson ett 
stort stöd. Nu har det till och med blivit så att de kommer 
till avdelningen och håller i den timman. 

Sjukhuskyrkan är ett stort stöd
Lena berättar att sjukhuskyrkan är ett stort stöd för perso-
nalen. Dels genom just de här träffarna som de håller men 
också genom att hon och hennes kollegor kan söka upp 

Sjukhuskyrkan på Hallands sjukhus Varberg
Sjukhuskyrkan är öppen för alla och  finns när de riktigt 
stora frågorna tar tag i oss.

Sjukhuskyrkan bedriver en diakonal och själavårdande 
verksamhet. De anställda är prästen Thomas Karlsson och 
diakonen Camilla Gustafssson. Kyrkan vill möta människors 
frågor, rädsla, vanmakt och oro inför framtiden. Uppdraget 
är att finnas hos dem som behöver någon som kan lyssna 
och de har tystnadsplikt.  
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Thomas eller Camilla om de behöver prata om något.  För 
de är duktiga på att lyssna och ställa rätt frågor. 
 – De gör det så fantastiskt bra, säger Lena. Det är en 
resurs att ha två så kompetenta personer i närheten. 
 Givetvis är det inte bara för personalen och i samband 
med dödsfall som sjukhuskyrkan kan kopplas in. 
 – De som har haft ett hjärtstopp och kommit tillbaka. 
Det väcker mycket existentiella frågor. Smärtan i kroppen 
är vi duktiga på att gradera på en skala mellan ett och tio 
som vi brukar göra. Smärtan i själen kan du aldrig gra-
dera. Då måste det finnas någon som lyssnar. 

Någon som har tid att lyssna
Lite sorgset konstaterar Lena att personalen oftast inte 
har den tiden att sitta ner och lyssna. Det gör att de ibland 
undviker att komma in på ämnet för det går inte att öppna 
upp till ett samtal som man inte har tid att fullfölja. Där är 
Camilla och Thomas väldigt bra resurser. 
 – Det är viktigt att ha någon som har tid att sitta och 
lyssna. Det kan vara lika viktigt som en injektion med 
lugnande, säger Lena. 
 När Lena upplever att någon är i behov av att prata 
frågar hon om de vill att hon ska kontakta sjukhuskyrkan 
som kan komma dit. Eftersom de möts regelbundet har de 
en god kontakt och det är enkelt att ringa. Då kan sjukhus-
kyrkan ta vid och hantera en del av de frågor som vårdper-
sonalen inte har tid med. För det finns behov i arbetet på 
kardiologiska avdelningen. Det handlar om det som bär 
livet, vårt hjärta. När det slutar slå händer något och även i 
de fall när hjärtat kommer igång igen finns frågorna kvar. 
 – Det kommer många frågor. Både den som varit med 
om ett hjärtstopp och den anhöriga. Det kan vara någon 
som varit med och bankat igång hjärtat på sin fru. 

– Det är viktigt att ha någon 
som har tid att sitta och 
lyssna. Det kan vara lika 

viktigt som en injektion med 
lugnande, säger Lena Troye, 
undersköterska på Hallands 

sjukhus Varberg.
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Att resa sig upp 
Fader Lucien berättar engagerat. Inte så konstigt med 
tanke på att han pratar om det som är hans liv, det han 
står mitt i och det hans hjärta brinner för. 
 Han och fader Georges är i Apelvikshöjds kyrka och 
berättar om arbetet de tillsammans med sex andra fran-
ciskanerbröder utför i staden Roman i Rumänien. 
 – I skolan är barnen glada och säger: Fader, det är 
som i himlen och hemma är det som helvetet, säger fader 
Lucien. 
 Han står i mitten av kyrkan och pratar fritt om sin 
vardag. Ladugårdar som byggdes på dikator Ceausescus 
tid hade plats för 800 kor och nu är de hem för mer än 
1000 människor. Myndigheterna i staden Roman flyt-
tade romer från olika ställen och tvingade dem att bo där. 
Där arbetar bröderna för att skapa en bättre tillvaro för 
romerna. 
 Franciskanerbrodern pratar på engelska och stiftsdia-
kon Sara Ivarsson översätter till svenska. Ofta skojar 
fader Lucien med Sara om att översättningen tar så lång 
tid. Han verkar tro att de flesta av de drygt 80 lyssnarna 
förstår engelska redan men så är nog inte fallet. 

Diakoni är trons kärna
Kvällen inleddes med att Per Eckerdal, förre biskopen i 
Göteborgs stift, berättade om sina besök i Roman när 
han fått se arbetet och kopplingen till diakoni. 
 – När man pratar om diakoni är det själva hjärtpunk-
ten i kristen tro. Det är inte något som är en konsekvens 
av tron. Det är själva kärnan, sa Per Eckerdal. 
 Med eftertryck och allvar i rösten citerar han bibeln 
och betonar att det handlar om att se sin nästa. 
 – Att älska sin nästa, hur ska det komma till utlopp? 
Om än aldrig så hjälplös får en annan människa aldrig 
bli ett objekt som vi har lust att ge en liten slant till. Det 
handlar om att ge en annan människa kraft att ta tag i 
sina egna förmågor.

Himlen: Fader Lucian är i Apelvikshöjds kyrka och berättar 
om sitt liv och arbete med fattiga romer i Rumänien. Han 
är en av åtta franciskanerbröder som bland annat driver 
en skola. En gång kom ett av barnen och sa till honom att 
skolan var som himlen och hemma i ladugården som de bor i 
tillsammans med många andra familjer var som helvetet. 



Riktigt arbete
Franciskanernas projekt handlar om just detta. Att hjälpa 
människor att resa sig. Romer hör till de fattigaste i Eu-
ropa och är väldigt utsatta. Många av dem har inte gått i 
skola och har ingen yrkesutbildning. Franciskanerna driver 
en skola för barnen och hjälper de vuxna med yrkesutbild-
ning. Sedan flera år tillbaka odlar de lavendel som de bland 
annat gör lavendelolja av. En olja som går att köpa bland 
annat på bokborden i Varbergs församling. Bröderna har 
också startat en industri i liten skala som tillverkar betong-
hålsten som används vid byggen. Det handlar om att skapa 
arbete som ger en inkomst och är en hjälp att resa sig upp. 
 Det handlar väldigt mycket om att ge romerna en möjlig-
het att arbeta för att tjäna pengar och kunna försörja sig. 
Franciskanerna har som ambition att de inte ska vara bero-
ende av gåvor längre. Men i nuläget är de det. Bland annat 
pågår det just nu en insamling så att de ska kunna köpa en 
lastbil som de kan frakta stenen de tillverkar på. Annars är 
det svårt att sälja den. 
 
Svenska kyrkan är sen länge med och stöttar arbetet i roman. 
Du kan läsa mer om insamlingen dit på  
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/p220

Väldoftande resväskor: Fader Lucien och fader Georges 
reste till Sverige för att bland annat vara med i Svenska 
kyrkans monter på Bokmässan men eftersom de bodde 
hemma hos Sara och Fredrik Ivarsson i Varberg medverkade 
de även på en kväll i Apelvikshöjds kyrka. När de packade 
sina väskor i Roman för att resa fyllde de väskorna med 
påsar med lavendel. 
 Efter föredraget kunde alla som var där köpa både 
levendeloljan Flower of Hope och påsar med lavendel. 

Biskopsbesök:Stiftsdiakon Sara Ivarsson och biskop 
emeritus Per Eckerdal på besök i skolan i Roman i Rumänien. 
Under besöket passar de också på att roa barnen på skolan 
som franciskanerna driver. 
 Fader Lucien berättar att de bara har haft besök av två 
biskopar någonsin. Båda har varit från Sverige. Svenska 
kyrkans förre ärkebiskop Anders Wejeryd och Per Eckerdal. 

Foto: Tomas Pettersson
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Gör som Gud bli ett barn

Någon sa en gång att beviset för det gudomliga i kyrkans budskap – i evangeliet – är 

att kyrkan lyckas med konststycket att vara både töntig och farlig på en och samma 

gång i folks ögon. Vilka andra lyckas med det? Är inte det en omöjlig paradox? Inte 

om dess härkomst eller budskap är gudomligt var personens poäng. 

Att uppfattas som farlig får nog ändå i vårt land betraktas som en relativt ny förete-

else för kyrkan men töntstämpeln har suttit i påfallande länge. Hur kommer det sig 

då att kyrkan dras med den där envisa töntstämpeln? Vad är det som gör att man 

lite föraktfullt i vår tid ser på religion i allmänhet och kyrkan i synnerhet? Jag tror 

vi närmar oss svaret på den frågan i julevangeliet. När Gud väljer sitt sätt att möta 

människan gör han det i form av något som kan betraktas som svagt: ett spädbarn. 

Redan vid 6 års ålder börjar de flesta barn vilja fjärma sig från sådant som de uppfat-

tar som barnsligt. Varför? För det betraktas som svagt, töntigt, barnsligt. Redan 

vid två års ålder börjar barnen med mantrat ”kan själv”. Och det fortsätter uppåt i 

åldern. Kan själv. Gott så när det gäller barns utveckling men någonstans i livet går 

det där mantrat från att vara en sund del i utvecklingen till att bli mer som en tvångs-

tröja. När vi ska klara allt själva, orka allt själva. Ur det kommer ensamheten. Både 

existentiell och social. 

Det är här töntstämpeln kommer in i bilden igen och som så ofta hindrar oss. Att lita 

på Gud, att lita på Jesus är att säga att jag inte alltid kan själv. Men jag litar på någon 

större än mig som kan. Det är barnsligt. För vad kännetecknar barn och spädbarn 

mer än deras avspända självklara tillit till n
ågon annan än sig själv? Det är naivt. All 

tillit är naiv eftersom den lämnar kontrollen till någon annan! Men oh, så befriande! 

Och så livgivande! Och vilken kraft det ger! 

Gör som Gud, bli ett barn! Släpp stoltheten och sluta spela charader. 

Släpp alla dina kontrollbehov, kapitulera! Våga bli som ett barn och 

du kommer att upptäcka den förlösande nåden och sanningen i orden 

”när jag är svag så är jag stark”.

Jacob Stille

Präst i Träslövs församling
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Fruktkalas i Läjet
Det mullrar och vibrerar i trästrukturen som bär upp Träs-
lövsläge kyrka. Den ovane besökaren ser sig oroligt omkring 
några sekunder innan mullrets källa blir tydligt för alla. 
Kyrkklockans klämtningar ljuder över nejden och i kyrko-
rummet. 
 Fruktkalasgudstjänsten är igång. Den började kanske 
redan innan klockorna ringde. Kanske när prästen Jacob 
Stille stod där framme med ena handen i fickan och hälsade 
välkommen? Eller var det när deltagarna började samlas 
inför gudstjänsten? Kanske var det redan när de två barnkö-
rerna Sångfåglarna och Korallerna började öva på sångerna 
till gudstjänsten? 
 Men fruktkalasgudstjänst? Var är frukten? 
 En liten bit in i gudstjänsten ställer barnkörerna upp 
sig längst fram i kyrkan. Är det nu det ska bli fruktkalas? 
Nejdå. 
 Barnen smälter alla hjärtan när de med glädje och liv 
sjunger sångerna och läser replikerna i minimusikalen 
Veckopengen. Församlingen uppmanas att vara med i rörel-
serna och göra hela kyrkan till ett böljande hav. Budskapet 
är kanske lite kärvt och svårt för en del, men ändå väldigt 
självklart. Vi är rika och kan dela med oss för att hjälpa 
andra, även om vi bara har en liten veckopeng. Att vara 
tacksam för det man har och att dela med sig. 

En salig blandning
Familjegudstjänst för alla åldrar och en blandning av allt. 
Psalmsång, barn, rörelsesånger, böner, textläsning, ljuständ-
ning, prästprat. Är det därför det kallas fruktkalasguds-
tjänst? 
 Prästen Jacob avslutar gudstjänsten och bjuder in till 
fruktkalas i samlingssalen. Så där har vi det. Först famil-
jegudstjänst och sedan fruktkalas. Inte riktigt. För guds-
tjänsten är inte bara det som sker i kyrkorummet mellan 
välkomnandet och sista psalmen. Gudstjänsten pågår hela 
tiden när vi gör Guds tjänst. Både i bönen och vid borden i 
samlingssalen där fruktkalaset tar vid. 
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Lindberga församling
Söndag 2 december, 1 advent
10:00  Barnens gudstjänst, Lindberg
 The Parish Band, Lilla dam,  
 Mellankören & U-kören
10:00  Högmässa, Valinge
17:00 Kvällsgudstjänst, Stamnared
 Lindbergakören
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 9 december, 2 advent
10:00  Högmässa, Torpa

Söndag 16 december, 3 advent
10:00  Högmässa, Stamnared
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 23 december, 4 advent
10:00  Högmässa, Lindberg

Måndag 24 december, julafton
10:00  Krubbgudstjänst, Valinge
23:00  Midnattsmässa, Lindberg

Tisdag 25 december, juldagen
7:00 Julotta, Stamnared
7:00 Julotta, Torpa
10:00 Gudstjänst på Lindgården
 Lindbergakören

Onsdag 26 december, annandag jul
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 30 december, söndagen e jul
10:00 Högmässa med dop, Lindberg
17:00  Taizémässa, Stamnared

Måndag 31 december, nyårsafton
16:00  Nyårsbön, Lindberg

Tisdag 1 januari, nyårsdag
16:00  Cafégudstjänst, Vårt Hus, Trönninge

Söndag 6 januari, trettondedag jul
10:00  Högmässa, Stamnared
15:00 och 17:00 Spelet om Staffan
 Se musikuppslaget

Söndag 13 januari, 1 e trettondedagen
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 20 januari, 2 e trettondedagen
10:00  Högmässa, Stamnared
17:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 27 januari, 3 e trettondedagen
10:00 Högmässa, Valinge
17:00 Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 3 februari, Kyndelsmässodagen
10:00  Barnens Gudstjänst, Lindberg 
 The Parish Band, Mellankören, 
 Lilla Damkören
17:00  Taizémässa, Stamnared
 Drop in-kör från 16:15

Söndag 10 februari, 5 e trettondedagen
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge



13

Söndag 17 februari, Septuagesima
10:00  Högmässa, Stamnared
17:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg
 Lindbergakören

Söndag 24 februari, Sexagesima
10:00  Högmässa, Valinge
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 3 mars, Fastlagssöndagen
10:00 Barnens Högmässa, Lindberg
 Ungdomskören
17:00 Kvällsgudstjänst, Stamnared

Julottesång
Drop in-kör för den morgonpigge. 
Vi ses i Torpa kyrka 6:15 på juldagens 
morgon. Vi sjunger igenom gudstjänstens 
psalmer och sånger.

Taizémässa
En mässa i stillhet där vi sjunger bönerna 
tillsammans. Söndagarna 30 december 
och 3 februari 17:00 i Stamnareds kyrka

Förälder mitt i livet
Du som förälder är ovärderlig oavsett om 
ditt barn är litet eller stort. 
Vi bjuder in dig till en grupp som träffas 
under fyra onsdagskvällar och en helg 
(fredag-lördag) under våren. Vi lyssnar till 
spännande föredrag, samtalar och äter en 
bit mat. Första träffen är 13 februari. Se 
mer information på vår hemsida.

Tillsammans med soppa
Kom och ät soppa och drick kaffe med 
tilltugg i härlig gemenskap. Torsdagarna 
31 januari och 28 februari 12:00-13:30 i 
Vårt Hus i Trönninge.

Tala Film Tala Liv
Vi tittar på film och äter en kvällsmacka, 
därefter samtalar vi om filmens innehåll 
och vad som berört oss. Under våren 
kommer vi se följande filmer: Skönheten i 
allt, Victoria & Abdul, Utöya och Aposteln 
Paulus. Onsdag 20 februari 18:00 i Lind-
bergs församlingshem. 

Messy Church
Vi firar gudstjänst på ett annorlunda sätt 
mitt i vardagen. Vi ordnar med mat och 
därefter blir det pyssel och aktiviteter 
efter ett givet tema. En andakt avslutar 
kvällen. Vi ses onsdag 6 februari och 
onsdag 6 mars 17:00-19:00 i Vårt hus i 
Trönninge. 

Husförhör i Torpa
Nu är det dags för husförhöret i Torpa. 
Torsdag 7 februari 18:00 anbefalles 
samtliga torpabor att inställa sig i kyrk-
stugan. Anmälan sker till vår expedition 
0340-64 11 00 eller via  
lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se
Anmälan senast fredag 1 februari. 

Verksamhetsstarter  
våren 2019
Vi startar våra verksamheter vecka 4. 

Så här brukar vi fira gudstjänst på 
söndagarna i Lindberga församling:
10:00 Församlingens söndagliga hög-
mässa. Vi delar nattvardens gemenskap 
och fördjupar oss i dagens texter.
17:00 En kvällsgudstjänst som oftast 
går i musikens eller stillhetens tecken.
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Träslövs församling
Söndag 2 december, 1 advent
10:00 Mässa, Träslöv
 Kören Prisma
10:00 Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören

Onsdag 5 december
17:00  Messy Church, Träslövsläge

Söndag 9 december, 2 advent
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
16:00 Julmusikal, Träslövsläge 
 Sångfåglarna och Korallerna
18:00  Kom in i värmen, Träslöv
 Gospelkonsert med Octava Gospel

Söndag 16 december, 3 advent
10:00  Gudstjänst, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge
17:00  Luciakonsert, Träslövsläge 
 Kristallerna

Söndag 23 december, 4 advent
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Måndag 24 december, julafton
23:30  Julnattsmässa, Träslöv
23:30  Julnattsmässa, Träslövsläge
 Sångmedverkan

Tisdag 25 december, juldagen
7:00  Julotta, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören

Onsdag 26 december, annandag jul
18:00 Julens sånger, Träslövsläge 
 Kören Prisma

Söndag 30 december, söndagen e jul
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Måndag 31 december, nyårsafton
16:00 Nyårsbön med musik, Träslöv

Tisdag 1 januari, nyårsdag
10:00  Högmässa, Träslövsläge
18:00 Julens sånger och psalmer, Träslöv
 Församlingens vuxenkörer 
 samt solister

Söndag 6 januari, trettondedag jul
10:00 Mässa, Träslöv
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 13 januari, 1 e trettondedagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Ideelladag

Söndag 20 januari, 2 e trettondedagen
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 27 januari, 3 e trettondedagen
10:00  Gudstjänst, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Messy Church, Träslöv

Söndag 3 februari, Kyndelsmässodagen
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna, Korallerna, kyrkokören

Söndag 10 februari, 5 e trettondedagen
10:00  Gudstjänst, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Onsdag 13 februari
17:00  Messy Church, Träslövsläge

Söndag 17 februari, Septuagesima
10:00 Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 24 februari, Sexagesima
10:00  Gudstjänst, Träslöv
10:00 Högmässa, Träslövsläge
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Söndag 3 mars, Fastlagssöndagen
10:00  Mässa, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

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

Söndagsskola i Träslövsläge
Varje söndag vid gudstjänsten 10:00 i 
Träslövsläge  är det söndagsskola.

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

Kyrkliga sykretsen 
Träslövsläge församlingshem 14:30 ons-
dag 5/12, 16/1 och 13/2. 
För mer information kontakta Kalle 
Svensson 0340-20 10 33.

Messy Church 
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat 
För hela familjen 
Träslövsläges församlingshem
Onsdag 5 december, 13 februari 17:00
Träslövs församlingsgård 
Söndag 27 januari 16:00

Middagsbön- och 
torsdagssoppa 
Varje torsdag 17 janauri till 23 maj. 
Inleds med middagsbön i Träslövsläge 
kyrka 11:30 därefter serveras soppa 
11:45- 13:00 i församlingshemmet.

Skjuts till Träslövs kyrkogård
Varje torsdag 7 mars till och med 20 juni  
(ej 30 maj Kristi himmelsfärd)
Från Träslövsläges församlingshem 10:00.
För mer information ring diakon Camilla 
Nordh 0340-201035.

Bibelstudium 
Öppen för alla. Träslövsläges församlings-
hem 1 gång per månad söndagar 19:00, 
20/1, 24/2, 31/3, 21/4, 26/5 och 30/6. 
Ledare är Kalle Svensson 0340-20 10 33

Måndagsträffen 
Måndagar 14:30-16:00 i Träslövs 
församlingsgård,börjar 21 januari

Barnverksamhet
De börjar vecka 2. Se hemsidan för mer 
information. 

Församlingsafton 
Lars Bonebjär berättar om släkterna på 
Läjet. Tisdag 12 februari 18:30 i Träslövs-
läges församlingshem.

Hembesök eller enskilt samtal
Boka tid med den du önskar träffa. 
Präster: Ola Bjervås 0340-20 10 32, 
Kalle Svensson 0340-20 10 33 och Jacob 
Stille 0340-20 10 34, diakon: Camilla 
Nordh 0340-20 10 35

En eftermiddag för Svenska 
kyrkans internationella arbete
Till förmån för Svenska kyrkan i utlandet 
och Göteborgs kyrkliga stadsmission.
Lördag 23 mars 14:00-16:00 i Träslövs-
läge församlingshem.

Körer
Octava Gospel, Träslövs församlingsgård
onsdag 18:30–20:45, börjar 23/1

Sångfåglarna 5-7 år torsdag 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år torsdag 16:45-18:00
Träslövsläge församlingshem börjar 17/1

Kyrkokören Träslövsläge församlingshem 
torsdag 19:00-21:00, börjar 24/1

Pojken med Davidsstjärnan
Efter gudstjänsten i Träslövs kyrka får vi 
lyssna till ”Förintelsen genom ett barns 
ögon” med Michael Ben-Menachem som 
överlevde förintelsen. 
Söndag 24 februari i Träslövs försam-
lingsgård.
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Söndag 2 december, 1 advent
11:00  Högmässa, Varberg
 Varbergs Motettkör
 Gunilla Leander, trumpet
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
 Kjell Löfqvist, trumpet
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Stora barnkören, ungdomskören

Söndag 9 december, 2 advent
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan 

Söndag 16 december, 3 advent
11:00  Gudstjänst, Varberg
 Korister ur Motettkören
11:00 Mässa för stora och små, 
 Apelvikshöjd
 Ljuståg med Young Voices
16:00 Familjegudstjänst med ljuståg, 
 Sollyckan
 Lilla och stora barnkören
 Ungdomskören
 Arbetskretsens lotterier
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 23 december, 4 advent
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Måndag 24 december, julafton
10:00  Samling vid krubban, Apelvikshöjd
10:00  Samling vid krubban, Sollyckan
17:00 Julbön, Apelvikshöjd
17:00 Julbön, Varberg
23:00 Julnattsmässa, Varberg
 Sångensemble

Tisdag 25 december, juldagen
7:00 Julotta, Varberg
 Gunilla Leander, trumpet
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Högmässa, Sollyckan

Onsdag 26 december, annandag jul
11:00  Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 30 december, söndagen e jul
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Måndag 31 december, nyårsafton
17:00 Nyårsbön, Varberg
 Mårten Nordhall, sång 

Tisdag 1 januari, nyårsdagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan

Söndag 6 januari, trettondedag jul
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 13 januari, 1 e trettondedagen
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 20 januari, 2 e trettondedagen
11:00  Gudstjänst, Varberg
11:00 Mässa för stora och små,
 Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Varbergs församling
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Söndag 27 januari, 3 e trettondedagen
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 3 februari, Kyndelsmässodagen
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkör, kyrklunch
18:00 Med öppet hjärta
 Cafégudsjänst i församlingshemmet

Söndag 10 februari, 5 e trettondedagen
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Mässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 17 februari, Septuagesima
11:00  Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 24 februari, Sexagesima
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 3 mars, Fastlagssöndagen
11:00  Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkör, kyrklunch
18:00 Med öppet hjärta
 Cafégudsjänst i församlingshemmet

Vardagsgudstjänster
Många av gudstjänsterna har uppehåll 
under andra halvan av december och 
början på januari, se kalendern på  
www.svenskakyrkan.se/varberg

Måndag
9:00 Morgonbön, Sollyckan

Tisdag
8:00 Morgonbön, Apelvikshöjd
18:30 Veckomässa, Sollyckan
 Jämn vecka

Onsdag
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg

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

Fredag
8:30  Morgonbön, Apelvikshöjd

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

Bönedagar
Vi ber för vår stad, vår församling och 
vår kyrka. Kom när du kan och stanna så 
länge du vill. 
Lördag 1 december 9:00-15:00 i Apel-
vikshöjds kyrka och lördag 9 februari 
10:00-14:00 i Sollyckans kyrka.

Meditation
Meditation innebär att sitta sig till stillhet. 
Vi behöver balans i livet, med både vila 
och arbete. I vår tid har vi ofta för lite 
av paus. Tisdagar 7:00-7:45 i Varbergs 
kyrka, ingång genom dörren mot torget 
6:50-7:00. Introduktion erbjuds 4 de-
cember 6:40-6:55.

Messy Church
Ett lekfullt sätt att vara kyrka, alla åldrar 
tillsammans. Vi äter kvällsmat tillsam-
mans, sedan följer ett mingel med olika 
aktiviteter kring dagens ämne. Vi slutar 
med en lekfull andakt.
Torsdagarna 3 januari, 7 februari, 7 mars, 
4 april och 2 maj 17:00-19:00 i försam-
lingshemmet, Sveagatan 24.

Oaskväll
En kväll med undervisning, mycket lov-
sång och möjlighet till personlig förbön.
Prästen Jacob Stille talar över ”Att lita på 
Gud -Tillit och förtröstan”. 
Söndag 27 januari 18:00 i Sollyckans kyrka.

Körprojekt
Ett utmärkt tillfälle att vara med i en kör 
några veckor och sjunga gospel. 
Start onsdag 6 februari 18:00-19:45. 
Efter övningen finns det fika för den 
som vill. Sju övningar och avslutning vid 
gospelmässan söndag 31 mars 11:00 i 
Sollyckans kyrka. 
Anmälan till Daniel, 0702-81 87 99, 
daniel.reinholdsson@svenskakyrkan.se
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Torgmusik
Anette Wallin, fiol och sång 
Harald Svensson, piano
Cirka 20 minuters musik.
Lördag 1 december 10:00, Varbergs kyrka

Nun komm der Heiden Heiland
Adventsmusik från Bach till nutid
Mårten Nordhall, tenor
Ida Johansson, sopran
Jakob Antonér, bas
Jonas Roman, orgel
Varbergs Motettkör
Stråkensemble och trumpet
Christina Wide, dirigent
Söndag 2 december 18:00, Varbergs kyrka

Advents- och julkonsert
Apelvikshöjds Kyrkokör
Apelvikshöjds stråkensemble
Johan Wirell, sång 
Klas Assarsson, slagverk
Kjell Löfqvist, trumpet
Elisabet Willix och Attilio Vampore, dirigenter
Lördag 8 december 16:00 och 18:00, Apelvikshöjds kyrka

Julkonsert med stjärnglans
Söndag 9 december 15:00 och 18:00, Lindbergs kyrka
Fullbokad

Julmusikal
Sångfåglarna och Korallerna
Söndag 9 december 16:00, Träslövsläge kyrka

Kom in i värmen
Gospelkonsert med Octava Gospel
Söndag 9 december 18:00, Träslövs kyrka

Luciakröning
Varbergs Lucia kröns och sjunger för oss
Insläpp från 15:30.
Söndag 9 december 16:30, Varbergs kyrka

Luciakonsert
Varbergs gosskör Boys’ Voice och Ungdomskören 
Onsdag 12 december 18:00, Varbergs kyrka

Lucia med Påskbergsskolan
Påskbergsskolans körer sjunger luciasånger 
Annika Werdelin, körledare
Torsdag 13 december 17:30 och 19:00, Varbergs kyrka

Julkonsert med Varbergs kammarkör
Lördag 15 december 17:00, Varbergs kyrka

Luciakonsert
Kristallerna sjunger och firar Lucia med oss. 
Söndag 16 december 17:00, Träslövsläge kyrka

Adventskväll i folkton
Kvällsgudstjänst med Valinge/Stamnareds damkör 
Simon Nyberg, gitarr 
Albin Kuylenstierna, fiol 
Söndag 16 december 17:00, Valinge kyrka

Julsång i centrum
Körer från Varberg sjunger med och för oss
Biljetter hämtas gratis i förväg. Mer information om det på 
www.svenskakyrkan.se/varberg
Lördag  22 december 13:00, 15:00 och 17:30,  
Varbergs kyrka
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Julens sånger
Kören Prisma
Annandag jul 26 december 18:00, Träslövsläge kyrka

Julens önskepsalmer
Carolikören
Gunilla Leander, trumpet
Sara Ivarsson, flöjt
Du kan önska dina favoritpsalmer på  
www.svenskakyrkan.se/varberg
Annandag jul 26 december 18:00, Varbergs kyrka

Nyårsbön med musik
Nyårsafton 31 december 16:00, Träslövs kyrka

Nyårsbön med musik
Mårten Nordhall, sång
David Muhl, orgel
Nyårsafton 31 december 17:00, Varbergs kyrka

Julens sånger och psalmer
Församlingens vuxenkörer och solister
Tisdag 1 januari 18:00, Träslövs kyrka

Spelet om Staffan stalledräng
Vi gestaltar i ord och ton. Kom och träffa Herodes och de tre 
vise männen, Jesusbarnet med flera. 
LiTo-kören, Ungdomskören och alla barnkörerna.
Platsbiljett bokas genom eva.johbarn@svenskakyrkan.se
eller 0724-53 80 05
Söndag 6 januari 15:00 och 17:00 i Lindbergs kyrka

Julens sånger och psalmer
Söndag 6 januari 18:00, Sollyckans kyrka

Torgmusik
Helena Granmo och Christina Wide spelar ett urval av 
Johannes Brahms ungerska danser fyrhändigt på flygeln. 
Cirka 20 minuters musik.
Lördag 12 januari 10:00, Varbergs kyrka

Om hopp och liv
Sara Thuresson sjunger och spelar under kvällsgudstjänstet
Söndag 13 januari 17:00, Valinge Kyrka

Winterreise
Winterreise är en diktcykel som består av 24 korta dikter av 
Wilhelm Müller. Dikterna är  tonsatta för mansröst och piano 
av Franz Schubert   
Tristan Hambleton, bas-baryton, Karin Birgersson, piano
Lördag 19 januari 17:00, Varbergs kyrka

Torgmusik
Johan Möller Lekemo, piano
Cirka 20 minuters musik
Lördag 2 februari 10:00, Varbergs kyrka

Trio Anthem
Mårten Nordhall, sång 
Klas Assarsson, marimba och vibrafon 
Elisabet Willix, piano och sång
Lördag 2 februari 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Beethovens nionde symfoni
Beethovens symfoni, op. 125
Varbergs Motettkör
Oscar Fredriks Sinfonietta, kammarkör och Ceciliakör
Jakob Patriksson, dirigent
Entré 150 kronor. Förköp på Rydholms modebutik
Söndag 10 februari 18:00, Varbergs kyrka

Musik för och om kärlek
Sandra Jansson och Elina Sjöwall sjunger  
och spelar musik för och om kärlek 
Onsdag 14 februari 18:00, Valinge kyrka

Torgmusik
Mårten Nordhall, sång
Jonas Roman, orgel
Cirka 20 minuters musik
Lördag 2 mars 10:00, Varbergs kyrka



Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Annons 
julkampanjen

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och 
orättvisor. Det kan vi inte acceptera. 
Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, 
utnyttjas eller tvingas – bara för att de 
är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och 
makt över sitt eget liv.
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