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Ingång
Våren, en tid när vi får glädjas åt nytt liv och se framåt mot det 
som kommer. Du kan läsa om ett dop som är i början på ett nytt 
liv. Texterna om Ideelladagen och Taizemässan kan ge lite tips 
om goda vanor som fastan delvis handlar om. Här finns också ett 
reportage från ett flyktingläger som fastekampanjens insamlade 
pengar delvis går till. 
 Läs, njut, bli uppmuntrad och utmanad, väx. Våren är här. 



Glädje och 
tacksamhet
När det vankas dop reser släkten 
från när och fjärran. Idag ska lille 
Felix döpas i Torpa kyrka och be-
sökarna har rest från bland annat 
Köpenhamn och Orust, men Felix 
har inte rest så långt. Han bor med 
storasyskonen Alma och Viktor 
samt föräldrarna Jenny och Tho-
mas Lund-Kallberg i Göingegården. 

Självklart
– Det känns självklart att döpa Fe-
lix, säger Jenny när vi träffas några 
dagar innan dopet. 
 Varken Jenny eller Thomas är ak-
tiva i Svenska kyrkan men de tycker 
ändå att kyrkan har en given plats i 
livet. För Thomas har kyrkan alltid 
varit en del av livet, bland annat för 
att hans mamma var präst i danska 
kyrkan. Kyrkan har varit en sam-

Tröst: Felix bars in av faddern 
Marie Kallberg och trivdes bra med 
det. Men under första psalmen 
börjar han gråta. Kanske frustrerad 
för att han inte kan sjunga med. 
 Storasyster Alma räcker ut sina 
händer och tar tag i Felix hand. 
Försöket att trösta går inte så bra 
och det slutar med att mamma 
Jenny får ta hand om Felix. 
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lingsplats och de vill fortsätta att ha det så. Den betyder 
mycket. 
 – Jag tycker det är en bra anledning att samla familjen 
och fira att vi fått Felix, säger Jenny. 
 Thomas är från Danmark där Jenny också bodde innan 
de flyttade till Varberg för nio år sedan. Då hamnade de i 
Göingegården men inte i samma hus som de bor i nu. 
 När de skulle döpa sitt första barn Alma 2012 började 
de bygga en relationen till Torpa kyrka, Lindberga försam-
ling och prästen Niklas Strandberg. När de bokade dopet 
råkade det bli i Torpa kyrka och med Niklas som präst. 
 – Det var en mysig kyrka och nära till Kärradal som jag 
har en koppling till, säger Thomas. 
 Det har funnits en sommarstuga i släkten där men det är 
flera år sedan. 

Kyrkan finns med i livet
Sedan dess har det blivit ett dop till och en begravning i 
Torpa kyrka. Storebror Viktor är också döpt av Niklas där 
och nu kommer de döpa Felix också. När de bokade dopet 
var det egentligen inte i Torpa kyrka men när de frågade 
Niklas var det inga problem att flytta dopet. 
 Under samtalet har Felix vaknat och Jenny lämnar 
köksbordet i det stora ljusa rummet med kök och matbord 
i ena halvan och soffa och TV i andra. Den nyvakna Felix 
vill ha mat och Jenny ammar honom när vi fortsätter. I en 

hylla ligger en stor tjock bibel 
som var Thomas mammas och 
som de har sparat för att den 
är ett fint minne och vacker i 
hyllan. På den ligger en liten 
svart bok. 
 – Vi tog fram en dansk psalmbok för att leta upp några 
danska psalmer, förklarar Jenny. 
 De har väldigt avslappnade förväntningar inför dopet, 
hoppas mest på en fin stund och en bra dag tillsammans. 
Under det senaste året har de varit i kyrkan några gånger. I 
huvudsak för att gå till minneslunden på Torpa kyrkogård 
och minnas Niels men när kyrkan är öppen har de gått in. 
Niels är ett barn till de har fått. Han föddes redan i vecka 
24 och överlevde inte och begravningen hade de i Torpa 
sommaren 2017. De tänker inte att det blir jobbigt att vara 
där på dop nu trots minnena. 
 – Vi får bli påminda och vara tacksamma för det vi har, 
säger Jenny. 
 – Kyrkan är med i glädje och sorg, i de stora ögonblick-
en, säger Thomas. 
 Dopet är en bra samlingspunkt där livet knyts ihop och 

Medhjälpare: Storebror 
Viktor häller upp dopvattnet i 
Torpa kyrkas stora medeltida 
dopfunt av sten. 
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Rundvandring: –Jesus sa: ”Den som i mitt namn tar 
emot ett sådant här barn, tar emot mig”. Nu får vi hälsa 
vår senaste broder i församlingen, säger prästen Niklas 
Strandberg efter dopakten samtidigt som han lyfter upp 
Felix högt upp i luften. 
 Sedan tar han med sig Felix på en liten tur i kyrkan. Niklas 
stannar upp inför varje kamera eller mobil så att alla som vill 
får ta ett kort på det nydöpta barnet. 
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det lilla blir en del av något större. Lite så tänker de även 
kring faddrar. 
 – Det är en viktig del av dopet, att fler blir involverade i 
Felix liv, säger Thomas.

Tillsammans och nära
Nu är det många som är involverade under dopgudstjäns-
ten. Psalmer sjungs och alla tar i. Böner bes på danska och 
svenska. Gudstjänsten är något vi gör tillsammans liksom 
livet och ansvaret för Felix där faddrarna Marie Kallberg, 
Jennys storasyster, och Christopher Lech, Thomas barn-
domsvän, blir involverade. 
 – Ni har fått i uppdrag att vara faddrar och vara med-
vandrare och hjälpa till på vägen, säger Niklas till dem. 
 Storasyster Alma läser, nej berättar utantill, evangeliet 
om Jesus och barnen. Hon står mitt i gången och pratar 
utan något papper om hur folk vill komma till Jesus med 
barnen men lärjungarna visar bort dem. Jesus tillrättavi-

sar sina lärjungar och säger att barnen ska få komma till 
honom. 
 När storebror Viktor har hällt upp dopvattnet tar Niklas 
fasta på orden att låta barnen komma fram och säger till 
alla barn att samlas runt dopfunten. De samlas där och får 
se på nära håll när Felix blir döpt. 
 Hela dopet igenom präglas av att det är något som görs 
tillsammans. Vid doptalet ställer Niklas många frågor och 
Alma som sitter längst fram svarar mer än gärna. Ibland 
räcker hon upp handen och vill säga något också. Niklas 
fångar upp det och pratar vidare. 
 När dopgudstjänsten är slut tar det ett tag innan alla har 
lämnat kyrkan för det är många som vill prata med var-
andra. Samtalet fortsätter utanför kyrkan i den strålande 
februaridagen. Långsamt bär det av mot dopfesten i Vårt 
hus i Trönninge en kort biltur därifrån. 
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När samhället förändras skapas nya gudstjänster
 – Vi ska förändra gudstjänstlivet i Träslövs kyrka, säger 
Ola Bjervås entusiastiskt. 
 Ola är kyrkoherde i Träslövs församling och pratar efter-
tänksamt och energiskt samtidigt som han funderar hur 
det kommer att bli. Han ser fram emot 
förändringen. 
 Det kommer att bli två olika sorters 
gudstjänster som är varannan vecka 
i Träslövs kyrka. Den är en meditativ 
gudstjänst som kallas Stilla mässa i 
Taizéton. Ola tvekar en del när han ska 
försöka beskriva den, för det är inte så 
enkelt att sätta ord på vad det är, eller 
vilken musikgenre det är på det som 
kallas taizésånger. Den som någon gång 
har varit i Taizé i Frankrike och deltagit 
i en gudstjänst, eller bön som det kallas, 
vet direkt vad en taizésång är, men för 
andra, det är som så mycket annat, det 
måste upplevas. 

Stillhet i fokus
Intentionen med mässan är väldigt tydlig. 
 – Vi tror att det är ett behov hos männ-
iskor i vår stressade tid med gudstjänster 
som är lugna och meditativa. Det kommer vara flera minuters 
tystnad under gudstjänsten, säger Ola. 
 Predikan kommer att vara max fem minuter lång och sen 
får tystnaden och bibelordet tala till människans hjärta. 
Det ska vara enkelt att följa med i det som händer och inte 
krävas så mycket koncentration på momenten eller att man 
är insatt i de olika saker som sker. 

 De andra veckorna kommer det att vara en gudstjänst 
som ska vara lika enkel men samtidigt helt annorlunda. 
 – Själva grundinnehållet kommer att vara samma men 
det kommer vara annan musik. Det blir en lovsångsmässa.

Kanske pop-gospel-soul? 
Än en gång samma problem att beskriva 
musikstilen. Kanske för att det kommer 
att vara ganska olika beroende på vilka 
som är där och leder den. Ibland kanske 
bara piano, ibland helt kompband med 
bas, trummor och gitarr. 
 – Det är kanske pop-gospel-soul, fun-
derar Ola. 
 Tiden kommer också att vara helt 
annorlunda än innan. Nu blir det 16:00 
som är gudstjänsttiden i Träslövs kyrka. 
 Det här görs för att fler ska kunna 
komma och vilja komma till kyrkan. 
Det handlar om att ge möjlighet till fler 
gemenskaper att bildas. Men ingen vet 
var det kommer att landa. 
 – Det är en stor förändring och vi 
räknar med att det tar ett tag innan det 
sätter sig, säger Ola. 

Ungdomsgruppen också
Tanken är att Lovsångsmässan också ska kopplas ihop 
med ungdomskvällar som ska vara i Träslöv efter mässan. 
Men som sagt, hur det kommer att bli får vi se i framtiden 
och det finns egentligen bara ett sätt att veta. Gå dit och 
var med. 

Våghals: Kyrkoherden Ola Bjervås 
vågar genomföra förändringar 
även om utgången är osäker. Nya 
gudstjänster på nya tider. Prövar för 
att se om fler känner sig hemma. 

Framtiden och uppmuntran
Alla behöver uppmuntran och platser för vila och gemenskap. Träslövs församling siktar på framtiden och skapar 
nya tillfällen för vila. Samtidigt får historien vara med och de som hjälpt till att skapa det som finns får uppmuntran.
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Elia och utbrändhet
Alla ideella medarbetare i Träslövs församling är inbjudna 
till en dag med föredrag och mat. Ett sätt att visa uppskatt-
ning och tacka för allt de gjort och samtidigt utrusta dem 
inför framtida utmaningar. 
 – När jag fick frågan om att komma hit och prata på 
ideelladagen tänkte jag direkt på profeten Elia, säger Peter 
Landgren när han inleder sitt föredrag strax efter högmäs-
san i Träslövsläge kyrka. 

Kunnigt berättande
Huruvida Peter har ett manus eller inte är oklart för han 
står mitt i främre delen av kyrkan och pratar utan papper 
i handen. Han går bara till den lilla flyttbara talarstolen, 
ambon, när han läser ur bibeln. Peter Landgren är lärare 
på Helsjöns folkhögskola och har gamla testamentet som 
specialitet så det är inte konstigt att han kan berättelserna 
väl och kan prata utan manus. 
 Elia var en stor profet och hade just varit med om en 
betydande framgång där Gud visade hur mäktig han var. 
Sedan kommer en liten motgång och Elia förtvivlar helt 
och ger upp. Som det kan vara för vem som helst. 

Utbränd profet
– Trots stora framgångar vaknar man upp på måndagen 
och är tillbaka i samma vardag, säger Peter. Ibland tänker 
jag att Elia är den första utbrända kyrkoarbetaren vi nå-
gonsin haft. 
 Lyssnarna skrattar för det är många som känner igen sig. 
Det stillsamma lågmälda berättandet är fullt av underfun-
diga roligheter och bilder som fångar lyssnaren. 
 Elia går ut i öknen och när Gud skickar en ängel till 
honom är det inte med förebråelser för att han är deppig på 

grund av en liten motgång. Ängeln kommer med mat och 
uppmanar till att äta och vila. Så funkar Gud idag också, 
men vi glömmer det. 
 – Ibland blir Gud en kosmisk arbetsgivare istället för en 
himmelsk förälder, säger Peter. 
 Med det och flera andra exempel i minnet får de ideella 
medarbetarna ge sig hän åt nästa del av uppmuntran. En 
buffé med kallskuret där kyrkoherde Ola Bjervås kommer 
med samma uppmaning som ängeln till Elia: Ät! 

Mätta: Peter Landgren ger mat åt tanken och själen och 
sedan fylls magarna med kallskuret. 
 Alla ideella i Träslövs församling blir tackade för sin insats. 



8

Att känna sig levande på nytt 

”Hujeda mig, vad kallt det är!” Kroppen skakar och i mitt huvud har jag alla redan 

gått tillbaka in i värmen. Det är förvisso en vacker dag, solen strålar och isen ligger 

gnistrande. ”Varför ska jag göra det här? Vad är meningen?” frågar jag mig själv när 

jag kliver ur skorna, plötsligt stående barfota på isen. Vattnet i den öppna vaken är 

mörkt och inte särskilt inbjudande. Jag ser tillbaka mot huset, ser röken som stiger 

upp ur skorstenen. Den bekväma värmen som kallar mig tillbaka. 

Övertygelsen om att jag är på väg att dö kommer över mig när jag befinner mig i 

det iskalla vattnet. Under nollan. Det sticker i huden, hjärtat tar ett extra skutt. Det 

är över på några sekunder, men kroppen är chockad. På väg tillbaka till den trygga 

värmen känner jag hur adrenalinet kickar in. Jag klarade det! Min kropp känns stark 

och oövervinnerlig. Jag känner mig levande på nytt! 

Fastan kan ta sig många uttryck. För en del är det att skippa godis och sötsaker, an-

dra tar en paus från sociala medier. För en del kan det vara att bada isvak. Allt dock 

med samma mål – att stanna upp för att få mer tid med Gud. Bygga på den relation 

som är menad att vara, att söka Gud och hans vilja i vårt liv. Som när vi ber bönen 

Fader vår. ” Låt din vilja ske…”. Inte enligt vår vilja eller hur vi vill att Gud ska vara 

och agera. Fastan bygger på att vila i det faktum att Gud vill ha en relation med var 

och en av oss, att han vill leda oss att bli mer och mer som han. I denna visshet och i 

bön får vi hämta kraft att orka göra gott för varandra och den värld vi lever i.

Genom fastan blir vi också påminda om att vi är Guds barn. Genom dopet har vi, 

precis som i isvaken ovan, fått dö och uppstå med Kristus. Vi har nersänkts i vattnet 

för att sedan komma upp ur vattnet som en ny människa. Allt det gamla är borta, 

kvar är Guds kärlek och nåd till oss. Som det står skrivet: ”Om någon är i Kristus är 

han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit” (2 Kor 5:17). 

Fundera ett tag. Vad får dig att känna dig levande på nytt? Hur får 

Gud plats i ditt liv? Vad är fokus i ditt liv? Jesus egna ord får ha 

verkan i våra liv: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall 

aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” 

(Joh 6:35).
Jacqueline Daneberg

Präst i Varbergs församling



Pausen alla behöver
En stilla susning, hjärtat eller kanske Gud försöker tala 
till oss. Det större vill tala vänliga ord till oss, fridens ord. 
Ofta hör vi inte den tysta rösten för ljudet och stressen 
låter mer. 
 Här märks den inre susningen, i den stilla sången i Var-
bergs kyrka innan Taizémässan börjar. 
 Kyrkornas klang låter starkt men som tur är stabilt och 
rofullt i det stilla kyrkorummet. 
 – Vi sjunger nummer 82, säger musikern Louise Muhl 
när kyrklockarna tystnat. 
 Det är få ord som sägs under gudstjänsten för det hand-
lar om vila som i sång 82. ”Min själ får vila ut i stillhet 
hos Gud, i frid fylls jag av liv. Endast i Herren finner själen 
vila, vilar ut hos Gud.” Sången sjungs många gånger och 
den enkla melodin ger tanken ett fokus som stillar själen. 
De många rösterna sjunger tillsammans, kanske i stäm-
mor, och bildar ett fokus större än vårt eget. 

Oändligt lång tystnad
Textläsning, någon kort bön och sen en lång tystnad. Vär-
mesystemet susar, ljudet av det värmande vattnet som rör 
sig i rören. Det hörs, för inget annat låter, jo, suset får stöd 
av regelbundet knäppande i elementen som kämpar mot 
den bistra vinterkylan utanför kyrkan. 

 Själens stilla susning får tala i tystnaden. 
 Den kan kännas oändligt lång för hur ofta är vi stilla 
och tysta i mer än fem minuter? Men gudstjänstdeltagarna 
rör inte otåligt på sig, stillsam vila råder. 
 Delen för nattvarden kommer och skapar rörelse i kyr-
kan. De utspridda människorna som söker frid enas stilla i 
en gemenskap nedanför den av värmeljus upplysta trappan 
till koret. I en halvcirkel står församlingen, tar emot den 
konkreta gudsnärvaron i nattvardens bröd och vin. Stilla 
tillsammans, liksom rösterna förenas i de stilla sångerna. 
 Här är medicin för stressade själar, för de som inte bara 
vill sucka över hetsen och sen springa vidare. Här finns 
vila. Inga dogmer, ingen stress, inga pekpinnar, ingen hets. 
Bara närvaro och varm go gemenskap. 
 Församlingssången tonas ner, ersätts av inspelad musik. 
Stilla droppar besökarna av, en efter en. Inte droppar, 
glider, smyger, fridfullt. 
 – Det här borde fler få uppleva, säger en av deltagarna 
till en annan på vägen ut. 
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Jag kunde inte lämna bort honom
Efter tolv år i flyktinglägret har flerbarnsmamman 
Nadiwas hopp om att komma därifrån falnat, men 
livsglöden har inte brunnit ut. Med hjälp av en spar-
grupp har hon startat en mataffär och hennes om-
sorger räcker även för Mohammed - ett av många 
föräldralösa barn.

Nadiwas make arresterades och fängslades av regimen i 
deras hemland i östra Afrika. Varför hennes man sattes 
i fängelse vet hon inte. Hon vet inte heller var han hålls 
fången eller om han överhuvudtaget lever. Hon vet bara att 
hon och barnen inte kunde vara kvar i landet. De tvingades 
fly till Kenya, och placerades i flyktinglägret Kakuma, där 
de nu bott i över tolv år.
 – Vi är här för att vi inte har någon annanstans att bo. 
Vi har fått skydd här men det är inte säkert. Det är en 
kamp varje dag, säger Nadiwa.

Lönen räcker inte till
– Maten räcker inte, pengarna räcker inte. Jag går långt 
till fots varje dag till jobbet men jag tjänar mindre än 500 
kronor per månad. Ena månaden köper jag skor åt ett av 
barnen, nästa månad till nästa barn, och när alla fått skor 
behöver den första nya skor igen.
 En dag för drygt fem år sedan kom en ung kvinna från 
Nadiwas hemland till lägret med sin femåriga son Mu-
hammed. Kvinnan berättade för Nadiwa att hon inte var 
välkommen hem till sin familj eftersom hon var ogift när 
barnet föddes. Hon hade rest till Nairobi för att leta efter 
pappan till sin son, men eftersom hon befann sig illegalt i 
Kenya förflyttades hon mot sin vilja till Kakuma flykting-
läger.
 – Jag försökte hjälpa dem, de fick bo hos mig och jag sa 
till henne att eftersom hon kunde laga mat så kunde hon 
skaffa ett jobb och tjäna pengar. Hon jobbade i tre måna-
der och sparade pengarna. Sedan stack hon. Hon lämnade 
sin egen son! Om jag skulle träffa henne idag skulle jag ha 

så många frågor. Vad kan vara anledningen till att lämna 
sitt eget barn!?

Ensamma barn behöver en fosterförälder
Nadiwa tittar med sorgsna ögon på Muhammed, som står 
tyst och stilla i dörröppningen till deras hem.
 – Jag trodde först att hon skulle komma tillbaka. Men 
jag visste inte vad jag skulle göra med Muhammed. Han 

Fosterförälder: Nawida levde i flyktinglägret med 
sina egna barn men kunde inte låta bli att skriva på 
pappren för att bli fosterförälder till Muhammed. Hon 
ville inte att han skulle vara helt föräldralös. Fo
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kunde inte sitta ensam i mitt hem 
medan jag gick till jobbet. Så jag tog 
med honom till LVFs barnskydds-
grupp och sa att han måste gå i 
skolan. Men de sa att han behövde en 
fosterförälder som kunde skriva papp-
ren och ta hand om honom.
 – Mina barn ville inte att jag skulle 
skriva pappren. De sa till mig: ”Nej – 
gör det inte! Vi vill inte vara kvar här 
i tolv år tills han blir myndig!” Men 
jag kunde inte lämna bort honom, han 
hade ingen annan än mig. Jag frågade 
vad hans mormor och morfar hette, 
men han sa bara ”mormor och mor-
far”, han kunde inte namnet på någon 
i sin familj. Han var så liten.
 Ensamma barn i Kakuma flyk-
tingläger behöver en fosterförälder. I 
första hand placeras barn hos släk-
tingar, men om det inte finns någon de 
känner så försöker LVF hitta lämpliga 
fosterföräldrar bland dem med samma 
nationalitet. Det kan vara svårt att finna någon lämplig fa-
milj som är redo att ta sig an ytterligare ett barn i en redan 
utsatt situation med brist på mat, husrum och pengar. LVF 
organiserar stödgrupper för fosterföräldrarna så de kan 
hjälpa varandra genom samtal och gemensamt sparande.

Startade mataffär
Nadiwa berättar om hur hon genom spargruppen lyckades 
starta en egen mataffär.
 – Jag frågade en vän som säljer frukt om jag kunde få 
numret till leverantören. Sen pratade jag med alla i mitt 
bostadsområde och sa att de skulle spara pengar för att 
snart finns frukt och grönsaker att köpa. I spargruppen 
ger alla 100 kronor varje månad och turen går runt att få 
pengarna. När det blev min tur att få 700 kronor ringde 

jag och beställde potatis, tomater och 
bananer. Och maten kom! Då kunde 
jag sälja och beställa mer igen och så 
har det fortsatt. Det blir inga pengar 
över men det räcker så att jag och bar-
nen kan äta bra mat varje vecka. 
 Nadiwa har öppnat en mataffär. 
Inkomsterna bidrar till att familjen 
går runt och gör att hon kan laga bra, 
näringsrik mat till barnen.
 Muhammed går in och byter om 
från sin skoluniform för att gå på 
fotbollsträning, arrangerad av LVFs 
ungdomssektion. Han gillar att spela 
fotboll och Nadiwa säger att det är 
den enda gång hon ser honom glad. 
Hon säger att han haft det svårt, men 
att hon tycker att hon ser en ljusning – 
att han börjar acceptera henne.
 – Han sa till mig att om han får åka 
härifrån så vill han åka med mig.
 Livet i flyktinglägret går vidare, 
vardagen rullar på. Hoppet om att 

komma därifrån har falnat i takt med åren som passerat. 
Men Nadiwa ger sina barn uppmuntrande blickar och 
konstaterar:
 – Gud gav mig det här livet. Och Gud gav mig de här 
barnen att ta hand om.

Text: Susanna Olivin
Svenska kyrkans internationella arbete

Under samma himmel
Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare 
ur en katastrof. Stöd Svenska kyrkans internationella arbete för 
hopp och värdighet. Swisha din gåva till 900 1223. Ditt bidrag 
hjälper till med arbetet i Kakuma. 

Glädje: Muhammad gillar att 
spela fotboll och Nadiwa säger 
att det är den enda gång hon ser 
honom glad. 
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Lindberga församling
Söndag 3 mars, fastlagssöndagen
10:00 Barnens högmässa, Lindberg
 Ungdomskören
17:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Onsdag 6 mars, askonsdagen
18:00  Askonsdagsmässa, Torpa

Söndag 10 mars, 1 i fastan
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge
 Elina Sjövall och Sandra Jansson, sång

Söndag 17 mars, 2 i fastan
10:00  Högmässa, Stamnared 
17:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg
 Lito-kören (se musiksidan)

Söndag 24 mars, Jungfru Marie beb
10:00  Högmässa, Valinge
 Valinge/Stamnared-kören
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa 
 Solosång av Mattias Heljebäck

Söndag 31 mars, midfastosöndagen
10:00  Högmässa, Lindberg
17:00  Taizémässa, Stamnared
 Drop in-kör

Söndag 7 april, 5 i fastan
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge 
 Anders och Annika Eden, flöjt

Söndag 14 april, palmsöndagen
10:00  Barnens Gudstjänst, Valinge
 Lilla Damkören, The Parish Band 
 Valingebarnen från barntimmarna
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Torsdag 18 april, skärtorsdagen
18:00  Skärtorsdagsmässa, Lindberg 
 LiTo-kören
18:00  Skärtorsdagsmässa, Valinge

Fredag 19 april, långfredagen
10:00  Långfredagsgudstjänst, Torpa 
 Valinge/Stamnared-kören
10:00  Långfredagsgudstjänst, Stamnared

Söndag 21 april, påskdagen
10:00  Högmässa, Lindberg
 Påskgospel med Ungdomskören

Måndag 22 april, annandag påsk
17:00  Gudstjänst, Torpa

Söndag 28 april, 2 i påsktiden
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge
 Tilda och Alice Abrahamsson, sång

Söndag 5 maj, 3 i påsktiden
10:00  Högmässa, Stamnared
17:00 Barnens gudstjänst 
 Ungdomskören

Söndag 12 maj, 4 i påsktiden
10:00  Högmässa, Valinge
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa 
 Matilda Melin, solosång

Söndag 19 maj, 5 i påsktiden
10:00  Högmässa, Lindberg
 Våravslutning med musikaltema 
 för Lilla Damkören, The Parish Band  
 Ungdomskören
17:00  Taizémässa, Stamnared

Lördag 25 maj
11:00  Konfirmationshögmässa, Lindberg

Söndag 26 maj, bönsöndagen
11:00 Konfirmationshögmässa, Lindberg
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge



13

Torsdag 30 maj, Kristi himmelsfärds dag
8:00  Gökotta vid Högås gård i byn Rygg,
 Ekhagen, Mellangården i Valinge

Söndag 2 juni, söndagen före pingst
11:00  Konfirmationshögmässa, Lindberg
17:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared
 Valinge/Stamnared-kören

Söndag 9 juni, pingstdagen
10:00  Högmässa, Valinge
17:00  Kvällsgudstjänst, Torpa
 Sånggruppen Plockepinn
 Se musiksidan.

Söndag 16 juni, heliga trefaldighets dag
10:00  Högmässa, Torpa
17:00  Friluftsgudstjänst vid 
 Tiondeboden i Valinge
 Valinge/Stamnared-kören

Veckogudstjänster 
Tisdagar 11:00
Gudstjänst/mässa på Lindgården

Första onsdagen i månaden 9:00
Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Tillsammans med soppa
Kom in och ät varm soppa, bröd, kaffe 
och kaka i glad gemenskap. 
Om du har lust kan du stanna och lyssna 
på ett föredrag eller delta i en aktivitet. 
28 mars, Maria från Träslövs trädgård. 
25 april, Melodikryss med Kerstin. 
16 maj, Lindbergakören sjunger.
Torsdagar 12:00-13:30 i Vårt Hus i Trön-
ninge.

Tisdag 30 april
11:00 Gudstjänst på Lindgården,  
Lindbergakören sjunger in våren.

Messy Church
En annorlunda gudstjänstform mitt i 
vardagen. Vi börjar kvällen med att äta 
och utifrån ett valt tema blir det pyssel, 
aktivitet och sånger. Därefter avslutar vi 
med en kort andakt.
Onsdagar 17:00-19:00, 13 mars, 3 april 
och 8 maj i Vårt Hus i Trönninge.

Friluftsgudstjänst
En gudstjänst där naturen är kyrkan. Ett 
annorlunda sätt att fira gudstjänst.
Söndag 16 juni 17:00 vid Tiondeboden i 
Valinge. Se kalendariet för mer information.

Taizémässa med drop in-kör
Vi samlas 16:15 och sjunger igenom da-
gens Taizesånger. Ingen körvana behövs, 
bara att kika in. Söndag 31 mars 17:00 i 
Stamnareds kyrka. 

Dagsretreat 
- ”Dag efter dag vandrar Han med oss”
Tystnad - Vila – Kravlöst
Annandag påsk 22 april i Torpa kyrkstuga.  
Mer information finns på hemsidan. 

Mer information
Se www.svenskakyrkan.se/lindberga
Reservation för ändringar. Aktuella tider 
och kyrkor finns på hemsidan.

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.
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Träslövs församling
Söndag 3 mars, fastlagssöndagen
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna
16:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Söndag 10 mars, 1 i fastan
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Söndag 17 mars, 2 i fastan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Söndag 24 mars, Jungfru Marie beb
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören
16:00  Högmässa, Träslöv

Söndag 31 mars, midfastosöndagen
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Söndag 7 april, 5 i fastan
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv
 Octava Gospel

Söndag 14 april, palmsöndagen
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna
16:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Måndag-onsdag 15-17 april
18:30  Passionsgudstjänst med musik
 Träslövsläge

Torsdag 18 april, skärtorsdagen
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslöv

Fredag 19 april, långfredagen
10:00  Långfredagsgudstjänst, Träslövsläge
16:00  Långfredagsgudstjänst, Träslöv
 Kyrkokören

Söndag 21 april, påskdagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören
16:00  Högmässa, Träslöv

Måndag 22 april, annandag påsk
10:00 Ekumenisk gudstjänst, Träslöv
 Octava Gospel

Söndag 28 april, 2 i påsktiden
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 5 maj, 3 i påsktiden
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Lördag 11 maj
10:00  Konfirmation, Träslövsläge
13:30  Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 12 maj, 4 i påsktiden
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Lördag 18 maj
10:00  Konfirmation, Träslöv
13:30  Konfirmation, Träslöv

Söndag 19 maj, 5 i påsktiden
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Vårfinal med lovsångsmässa, Träslöv
 Körer från församlingen

Söndag 26 maj, bönsöndagen
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Torsdag 30 maj, Kristi himmelsfärds dag
8:00  Gökotta, Johns kulle, Träslöv
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 2 juni, söndagen före pingst
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Söndag 9 juni, pingstdagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge
14:00  Friluftsgudstjänst, Smedjan

Söndag 16 juni, heliga trefaldighets dag
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv

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

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 dagen innan.
Till chauffören uppger du ditt födelse-
nummer (ha gärna legitimation i bered-
skap). Du behöver inte betala. Försam-
lingen får räkning från taxi.
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Nya gudstjänster i Träslövs kyrka
Gudstjänstlivet i Träslöv kyrka förändras 
när det gäller både klockslag och utform-
ning från och med söndag 3 mars.
  Ojämna veckor firas en meditativ 
gudstjänst, som vi kallar Stilla Mässa i 
Taizéton. Jämna veckor firas en livligare 
gudstjänst, som vi kallar Lovsångsmässa. 
Dessa gudstjänster firas alltid med natt-
vard.
 Vid särskilda högtidsdagar under kyrko-
året kan det istället firas en traditionell 
högmässa.
 Söndagens gudstjänst firas från och 
med 3 mars alltid 16:00 i Träslövs kyrka.

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkfika efter 
gudstjänsterna 10:00 och 16:00 i båda 
kyrkorna.

En eftermiddag för Svenska 
kyrkans internationella arbete
Till förmån för SKUT och Göteborgs kyrk-
liga stadsmission. Lördag 23 mars 14:00-
16:00 i Träslövsläge församlingshem.

Allsång
Lördag 13 april 14:30 i Träslövsläges för-
samlingshem med Träslövsläges kyrkliga 
sykrets. Lotteriförsäljningen börjar 14:15.

Måndagsträffen 
Måndagar 14:30-16:00 i Träslövs 
församlingsgård till och med 15 april. Vi 
dricker eftermiddagskaffe tillsammans 
och vid några tillfällen under våren har vi 
någon form av program. 

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövsläge församlingshem 
onsdag 13 mars och 10 april 14:30. 
För mer information kontakta Kalle 
Svensson 0340-20 10 33.

Passionsgudstjänster med musik
15-17 april 18:30 i Träslövsläge kyrka. Vi 
lyssnar till passionstexterna som handlar 
om Jesu lidandeshistoria samt lyssnar till 
musik och sjunger psalmer i passionsti-
den. 

Messy Church
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serve-
rat, för hela familjen. Se hemsidan och 
Facebook.

Middagsbön och torsdagssoppa 
Varje torsdag till och med 23 maj. 
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
Träslövsläge kyrka 11:30 därefter ser-
veras soppa 11:45-13:00 i församlings-
hemmet.

Skjuts till kyrkogården i Träslöv 
Varje torsdag 7 mars till och med 20 juni 
(ej 30 maj, Kristi himmelsfärd).
Första turen går från Träslövsläges 
församlingshem 10:00. För mer in-
formation ring diakon Camilla Nordh 
0340-20 10 35.

Bibelstudium 
Vi ses en söndag per månad 19:00 i träs-
lövsläge försdamlingshem. Kalle Svensson 
leder bibelstudiet, 0340-20 10 33. 
31 mars, 21 april, 26 maj och 30 juni.

Barn, ungdom och familj
Söndagsskola i Träslövsläge
Varje söndagsgudstjänst 10:00 är det 
söndagsskola i Träslövsläge.

Öppet hus 
Måndagar 9:30 i Träslövs församlingsgård
Fredagar 9:30 i Träslövsläge

After School årskurs 1-4
Tisdagar 15:00 i Träslövsläge
Fredagar 14:30 i Träslövs församlingsgård

Preteens från årskurs 5-7.
Fredagar jämna veckor 17:00 i Träslövs 
församlingsgård.

Ungdomsgrupp från årskurs 8
Kommer starta upp under våren. Sönda-
gar jämna veckor från 17:00 i Träslövs 
församlingsgård. Mer information kom-
mer på hemsida och Facebook inom kort.

Körer
Sångfåglarna 5-7 år torsdag 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år torsdag 16:45-18:00
Träslövsläge församlingshem 

Octava Gospel Se www.octavagospel.se 
Träslövs församlingsgård

Kyrkokören torsdag 19:00-21:00  
Träslövsläge församlingshem 

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



Söndag 3 mars, fastlagssöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lunch efter gudstjänsten
18:00 Med öppet hjärta, 
 församlingshemmet

Onsdag 6 mars, askonsdagen
18:00 Askonsdagsmässa, Varberg
18:30 Askonsdagsmässa, Sollyckan
19:00 Askonsdagsmässa, Apelvikshöjd

Lördag 9 mars
18:00 Kvällsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 10 mars, 1 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 17 mars, 2 i fastan
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 24 mars, Jungfru Marie beb
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Mässa för stora och små, 
 Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 31 mars, midfastosöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Gospelmässa, Sollyckan

Söndag 7 april, 5 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Med öppet hjärta
 församlingshemmet

Söndag 14 april, palmsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan
 Gestaltning av passionsberättelsen

Måndag-onsdag 15-17 april
8:30 Mässa, Apelvikshöjd
12:05 Middagsbön, Varberg
19:00 Passionsandakt, Apelvikshöjd

Torsdag 18 april, skärtorsdagen
18:00 Skärtorsdagsmässa, Varberg
18:30 Skärtorsdagsmässa, Sollyckan
19:00 Skärtorsdagsmässa, Apelvikshöjd

Fredag 19 april, långfredagen
11:00 Långfredagsgudstjänst, Varberg
11:00 Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
15:00 Inför korset, Sollyckan

Lördag 20 april, påskafton
23:00 Påsknattsmässa, Sollyckan

Söndag 21 april, påskdagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Måndag 22 april, annandag påsk
10:00 Ekumenisk gudstjänst, Träslöv
 Sammanlyst 
18:00 Kvällsmässa, Apelvikshöjd

Varbergs församling
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Söndag 28 april, 2 i påsktiden
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 5 maj, 3 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Med öppet hjärta
 församlingshemmet

Söndag 12 maj, 4 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Mässa för stora och små, Apelvikshöjd
  Vårfest för alla efter mässan
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Korvgrillning

Lördag 18 maj
13:00 Konfirmation, Varberg

Söndag 19 maj, 5 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 26 maj, bönsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Torsdag 30 maj, Kristi himmelsfärds dag
10:00 Utegudstjänst, Åkulla
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 2 juni, söndagen före pingst
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Med öppet hjärta
 församlingshemmet

Söndag 9 juni, pingstdagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Måndag 10 juni, annandag pingst
19:00 Friluftsgudstjänst, Subbe fyr

Söndag 16 juni, heliga trefaldighets dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Vardagsgudstjänster
Måndag
9:00 Morgonbön, Sollyckan

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

Onsdag
12:05 Middagsbön, Varberg, ej 1 maj
18:00 Taizémässa, Varberg
 ej 17 april, 1 maj

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

Fredag
8:30  Morgonbön, Apelvikshöjd

Kvinnofrukost
”De vill bara inte försvinna 
–om oförrätter”
Anne Holmdahl, socionom och terapeut.
Kostnad 70 kronor. 
Anmälan senast 4 april till  
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se 
eller 0340-81 300.
Lördag 6 april 9:00-12:00, Sollyckans 
kyrka.

Inspirationshelg med Bo Brander
Bo Brander, präst och författare kommer 
och inspierar oss.
Lördag 9 mars 
18:00 Kvällsgudstjänst, Bo Brander predikar
Söndag 10 mars
11:00 Högmässa, Bo Brander predikar 
12:30 Kyrklunch
13:30 Föredrag av Bo Brander ”Vilken vän 
vi har i Jesus”.
Lördag och söndag 9-10 mars i Apelviks-
höjds kyrka.

Messy Church
Ett roligt sätt att vara kyrka för alla åld-
rar. Vi samlas kring och äter kvällsmat och 
har sedan olika aktiviteter kring ett tema  
som samlas ihop i en slutsamling med 
andakt. Det är roligt att vara tillsammans 
i alla åldrar. Ta med dig din mormor, ditt 
barnbarn, grannen och kompisen.
Torsdagarna 7 mars, 11 april och 9 maj
17:00-19:00 i församlingshemmet. 

Mer information
www.svenskakyrkan.se/varberg
www.facebook.com/varbergsforsamling



Musik
Torgmusik
Mårten Nordhall, sång
David Muhl, piano och orgel
Cirka 20 minuters musik. 
Lördag 2 mars 10:00, Varbergs kyrka

Sånger om kärlek
Sandra Jansson och Elina Sjövall spelar och sjunger om kärlek.
Söndag 10 mars 17:00, Valinge kyrka

Schola Gothia och Johannes Landgren
The divine mystery
Medeltida sång möter instrumentens drottning.
Schola Gothia: Kristina Lundh, Yvonne Carlsson, Helene 
Stensgård Larsson och Ulrike Heider
Johannes Landgren, orgel
Söndag 10 mars 18:00, Varbergs kyrka 

Delar ur Händels Messias
Apelvikshöjds Kyrkokör och Stråkensemble 
Värö Kyrkokör och Buakören  
Elisabet Willix, sopran, Nora Johansson Abaffy, alt
Sten Rolandsson, tenor, Karl-Johan Nordensten, bas 
Pierre Torwald, trumpet I, Kjell Löfqvist, trumpet II 
Jakob Rolandsson, kontrabas, Attilio Vampore, violin
Klas Assarsson, pukor och Andreas Hjalmarsson, orgel 
Sten Rolandsson, dirigent
Platsbiljett hämtas på expeditionen från och med 4 mars. 
Lördag 16 mars 17:00, Apelvikshöjds kyrka
Söndag 17 mars 18:00, Värö Kyrka

Sånger om tro
LiTo-kören med solister och musiker under ledning av 
Eva Johbarn framför sånger om tro.
Söndag 17 mars 17:00, Lindbergs kyrka

Fredagsmusik
Don E Sanders, sång
Följs av andakt och soppa
Fredag 22 mars 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Monteverdis Mariavesper
Varbergs kammarkör
Göteborg Baroque
Solister: Karin Dahlberg, Helena Ek, Anna Zander, Martin 
Vanberg, Leif Ahrun Solén, Tore Sunesson, Arvid Eriksson och 
Jacob Antonér
Gunnor Palmquist, dirigent
Entré 200 kronor. 
Förköp Rydholms Dammode. Från 17:00 i entrén.
Söndag 24 mars 18:00, Varbergs kyrka

Vårkonsert
Karin Wirenborg och Andreas Hjalmarsson musicerar 
tillsammans med Carolikören.
Diakonikretsen och Torsdagskretsen bjuder på fika. 
Torsdag 28 mars 14:00, församlingshemmet på Sveagatan 24.
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Gospelmässa 
En mässa med mycket gospelmusik. 
Gospelkörprojektet och musiker.
Söndag 31 mars 11:00, Sollyckans kyrka

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

Via Crucis av Liszt
I Franz Liszts underbara tonsättning Via Crucis följer vi Jesus 
på vägen mot korset.
Kristus Konungens Vokalensemble 
Karin Birgersson, orgel
Samuel Eriksson, dirigent
Söndag 7 april 18:00, Apelvikshöjds kyrka

Out of the deep
Musik av bland annat Bach, Lotti, Rutter och Morén
Varbergs Motettkör
Karin Dahlberg, sopran
Tina Didriksson, cello
Christina Wide, dirigent
Långfredag 19 april 18:00, Varbergs kyrka

Fredagsmusik
Göran Sjöwall
Följs av andakt och soppa
Fredag 26 april 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik
Sonia Jingryd, piano, och Göran Holmstrand, cello
Cirka 20 minuters musik. 
Lördag 4 maj 10:00, Varbergs kyrka

Vårkonsert med Varberg Gospel
Klas Assarsson, trummor, Bernt Bengtsson, bas 
Kjell Löfqvist, trumpet, och Elisabet Willix, körledare
Lördag 11 maj 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Vårfinal med lovsångsmässa
Körer från församlingen
Söndag 19 maj 16:00, Träslövs kyrka

Fredagsmusik
Apelvikshöjds Kyrkokör
Följs av andakt och soppa
Fredag 24 maj 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Vårkonsert
Carolikören och Lindbergakören
Körledare Eva Johbarn och Louise Muhl 
Söndag 26 maj 18:00, Varbergs kyrka

Sommarmix i svensk/norsk anda
LiTo-kören och den norska kören Cantabile bjuder på 
sommarmix med solister och musiker. 
Under ledning av Eva Johbarn och Birgit Gudmun Sörland.
Lördag 1 juni 17:00, Lindbergs kyrka 

Svensk körlyrik 
Varbergs Motettkör, Christina Wide, dirigent
Torsdag 6 juni 21:00, Varbergs kyrka

Sommarsång
Sånggruppen Plockepinn från Göteborg 
6 skönsjungande damer bjuder på somriga visor.
Söndag 9 juni 17:00, Torpa kyrka

Konsert
Varbergs Vokalensemble
Söndag 9 juni 18:00, Varbergs kyrka
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Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Samma himmel.  
Samma rättigheter.  
Verkligheten ser olika ut.

900 1223
Swisha din gåva till
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