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Var med förändras
Det här är sista numret av Var med där Lindberga församling är 
med. I framtiden kommer det att vara en tidning för Träslövs 
och Varbergs församlingar. 
 För att vara mer träffsäkra i innehållet kommer även sprid-
ningen att ändras. Nummer 3 som kommer i slutet av augusti 
delas inte ut till alla. Det finns i kyrkorna och lokalerna i Träslövs 
och Varbergs församlingar samt på hemsidorna. Numrena som 
kommer inför jul och sommar kommer i fortsättningen också 
att delas ut till de postnummerområden som ligger i de två 
församlingarna. 



När odling ger näring
Regn och rusk. Vilket väder för plantering. 
 – Det är bra väder för växtligheten, säger Lasse Bengts-
son samtidigt som han lägger tidningar i botten på pallkra-
garna. 
 Den här säsongen utökas odlingen ytterligare, åtta ny-
målade dubbla pallkragar ska fyllas med jord. Stämningen 
är på topp och arbetet fortsätter trots regnet. 
 Det är en del av Varbergs församlings diakonala arbete 
och blandningen av människor är fin. Lasse är en av de 
ideella medarbetarna som vill ge och få energi genom att 
vara med och odla. Några andra arbetstränar som en del i 
vägen tillbaka efter lång tids sjukskrivning eller arbetslös-

het och några är en del av församlingens arbete med inte-
gration av nyanlända. Några som är med läser SFI (svenska 
för invandrare) som också hålls i församlingshemmet och 
dagarna varvas mellan praktik och undervisning. Vissa da-
gar är arbetet centrerat kring köket eller något annat, men 
på torsdagarna är det mest fokus på trädgården. 

Stärka människor
Allt är en del av arbetet med att stärka människor och hjäl-
pa dem att ta den plats i samhället de vill. Här möts de på 
sina egna villkor. Lär sig att prata svenska eller övar sina 
kroppar eller sinnen i att arbeta med något nytt. Mycket 

Jordnära: Att arbeta nära jorden är bra för själ och kropp och kan vara en utmärkt återhämtning. Därför är det en del av 
arbetet med arbetsträning och integration som Varbergs församling har. Här fylls de nymålade pallkragarna med jord inför 
utplantering av växter och potatis så fort risken för frost är över. 
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av vår självbild handlar om att vara en del av arbetslivet på 
ett aktivt sätt och det här är en väg tillbaka dit eller in i det 
svenska samhället för de som inte varit det tidigare. 

Värme för växter och människor
En vecka senare är det strålande solsken och upp mot 20 
grader. Många odlare var tidiga och satte ut plantor redan 
under de varma veckorna i slutet av april. Men då kom ett 
bakslag med minusgrader i början av maj. Harriet Joelsson 
var klok och väntade med att plantera ut saker. 
 Harriet är projektanställd och lite av en samordnare för 
praktikanterna i Varbergs församling. Det är diakonerna 
som är ansvariga för verksamheten men Harriet samord-

Kreativt: 
– Du får kalla 
det för kris i 
potatislandet, 
säger Krister 
när han håller 
på och sätter 
potatis. 
 Det blir 
lite rörigt 
när många 
är igång. Var 
är det satt 
potatis och 
var finns det 
ingen? 
 De hittar en 
strategi och 
tillsammans 
sätter de olika 
potatissorter i 
rätt pallkrage.

Ömhet: Det 
är inte bara 
människor som 
ska hanteras 
varsamt för 
att växa och 
trivas. Växter 
måste också blir 
behandlade med 
kärlek. 

nar  och planerar verksamheten i och utanför församlings-
hemmet på Sveagatan. 

Potatisen ska i jorden
Risken för köldknäppar är över och Harriet har bestämt 
att nu är det dags att sätta ut de olika sakerna som grod-
dats eller växt inne i församlingshemmet i flera veckor. 
Efter inledande diskussioner och samtal med de andra om 
vad som ska stå var är potatisarna som har fått fina grod-
dar, en del lite för stora, utburna till pallkragarna. 
 – Krister, Axel, nu är det potatisdags! ropar Harriet till 
två män en bit bort. 
 De avbryter sitt arbete med att rensa ogräs och sopa grus 
på en grusgång och förenas med samlingen kring odlings-
lådorna. Med stor iver och arbetsvilja sätter de igång och 
gräver ner de förgroddade potatisarna. När det är klart ska 
det sättas lök och bönorna som hunnit bli långa rangliga 
plantor inomhus ska äntligen få komma ut i jorden. 
 Till hösten kommer säkert en del av det som odlats fin-
nas i några av sopporna som serveras vid sopplunchen i 
församlingshemmet på tisdagar. 
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Tar bort stress
– Det är otroligt stor avkoppling för mig att odla. Att 
få fokusera på att rensa eller plantera. När jag sätter 
på mig mina skitiga jeans och flanellskjorta då rinner 
stressen av mig som vatten. Det finns undersökningar 
som visar att vi mår bra av den gröna färgen i naturen. 
När ögat ser den gröna färgen ger det ett lugn, säger 
Kristina Holmkvist, diakon i Varbergs församling.
 – Min förundran över att se när det växer är stor. 
Hur livet segrar hela tiden. Det kan man ju se när man 
försöker ta bort ogräs. Det bara kommer igen och igen 
och igen. 
 Kristina pratar ivrigt med inlevelse om ämnet hon 
brinner för både privat och i jobbet. 
 – Och så är odlingen och trädgården en väldigt bra 
plats för bön. När händerna arbetar kan tanken be. I 
trädgården pratar jag mycket med Gud. Det är också 
konkret att arbetet ger resultat för jag kan se det och 
smaka på det. Resultatet är ibland svårt att se i mitt 
vanliga arbete. 
 – Hela morgonen har jag haft en sång i huvudet, 
säger Kristina och sjunger. Fåglarna sjunger till Guds 
ära och blommorna doftar till hans välbehag. 
 Hon reciterar texten igen och fortsätter meningen: 
och där får jag vara med och njuta. Får vara med och 
hjälpa den store skaparen. Binda upp tomater och lik-
nande. Allt som vi äter framgår av jorden. Allt levande 
är beroende av ekosystemet. Det kan man känna en 
stor vördnad och förundran över. 

Omsorg: Kristina Holmkvist är diakon i Varbergs 
församling och i hemmet har hon sin oas där hon får 
vila och vara. Här tar hon hand om gurkplantorna som 
än så länge får tillbringa nätterna inomhus och vara ute 
på dagarna. När värmen blivit stabilare får de flytta ut i 
växthuset. 



Med en fot i vuxenvärlden
Eftersnacket är ofta bäst. Frågorna om ekonomi och allt 
man inte har lärt sig tidigare i livet flödar ivrigt kring 
bordet i Vårt hus i Trönninge. 18+ är egentligen slut men 
ungdomarna dröjer kvar. 
 Kvällens huvudnummer var Johanna Elisson som är 
barn-, ungdoms- och studentansvarig på Varbergs Spar-
bank. Hon arbetar med att berätta om privatekonomi 
på ett sätt som är anpassat för de olika åldersgrupperna. 
Malin Magnusson, församlingspedagog i Lindberga 
församling, bjöd in Johanna för att berätta för de här 
ungdomarna, eller kanske unga vuxna, om privatekonomi. 

Vad är viktigt att tänka på? Vad är ett lån? Hur undviker 
man skuldfällan? 
 Johanna började kvällen med en gedigen genomgång 
som började i tonåringarnas vardag. Ett enkelt SMS-lån 
som i rubriken på mobilen lockar med noll procents ränta 
verkar ju bra. Men om man läser det finstilta är den ef-
fektiva räntan hög och du kommer betala tillbaka mycket 
mer. För att inte nämna hur mycket det kostar om du mis-
sar en avbetalning. 
 – Spara först och köp sen. Det låter jättetråkigt men det 
är väldigt bra.  

Avlägset: För många tonåringar är det 
väldigt långt borta att börja göra upp 
budget för sparandet och framför allt om 
det kommer till bostad. Men ungdomarna 
lyssnar uppmärksamt när Johanna Elisson 
berättar om hur man kan göra en budget 
för att få koll på de vardagliga inkomsterna 
och utgifterna. 
 Johanna Elisson är barn-, ungdoms- och 
studentansvarig på Varbergs Sparbank. 
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 Sedan gick Johanna vidare på sparande till resan eller 
bostad, yrkesval och slutligen pension. Den lilla skaran 
som är där lyssnar intresserat och ställer lite frågor. Men 
mest lyssnar de. 

Frågorna kommer
När bildspelet är slut och föredraget är över blir det fika 
och samtalet sätter igång på riktigt. Johanna får många 
frågor med mycket olika innehåll. 
 – Kostar det pengar att ta ut pengar i automater utom-
lands? frågar en tjej som planerar att studera utomlands 
efter studenten i sommar. 
 – Vad är det för skillnad på fonder och aktier? frågar en 
annan tjej. 
 Johanna svarar på frågorna och ungdomarna lyssnar och 
lär. Det märks att det behövs. Efter någon timma börjar 
frågorna ta slut och Johanna Elisson och ett par ungdomar 
går därifrån men samtalet fortsätter fast med lite bredare 
fokus. Som vad man egentligen behöver kunna när man 
lämnar hemmet och går in i vuxenvärlden. 

Hemkunskap för vuxna
Det var den frågan som fick Malin och Lindberga för-
samling att börja med 18+. Det finns så många frågor, ett 
kunskapsglapp som behöver fyllas. Kanske är det saker 
som ingår i grundskolans undervisning men ingen av de 
fyra tjejerna som är med i samtalet kan komma på att de 
har lärt sig det här någonstans. 
 Förra träffen med 18+ handlade om matlagning och de 
som var där då lärde sig mycket. 
 – Till hösten kommer vi kanske ha en kväll om lagar och 
regler med en som har läst juridik, säger Malin. 
 Målgruppen är alla mellan 18 och 25 år och utifrån 
det väljs ämnena. Lindberga församling vill hjälpa till att 
svara på de frågor som finns i omgivningen och då handlar 
det inte bara om frågor kring meningen med livet. Kyrkan 
har en plats i alla skeden i livet, även när det handlar om 
matlagning och privatekonomi. 

Pensionssparande: Det kan tyckas konstigt att 
ungdomar träffas frivilligt för att prata privatekonomi 
och pensionssparande. Men det det händer och samtalet 
är viktigt. Det är en av vårens tre träffar med 18+ i Vårt 
hus i Trönninge. 
 Ungdomar, eller unga vuxna, får lära sig om vardagliga 
saker som inte riktigt faller in under något skolämne. Ett 
fritt samtal om privatekonomi är kul och när Johanna 
Elisson från Varbergs sparbank som vet svaren sitter med 
i samtalet blir det riktigt matnyttigt. 
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Hur många dagar är det kvar?

Jag har precis köpt en bok att ge bort. Boken heter ”Min Bucket-list”. Den som får 

boken har möjlighet att fylla i 80 stycken saker/upplevelser som skall uppfyllas innan 

livet tar slut. För livet tar slut en dag, det vet vi alla om. Men även om vi dör en gång 

så lever vi alla andra dagar. Kanske kan en sådan bok hjälpa till att också våga leva.

För hur många dagar är det kvar… kanske du får en fråga om, eller så är det du som 

frågar… tills vi får åka på den där resan, tills skolan tar slut, tills vi möter den eller 

dem vi längtat efter eller kanske … tills julafton! 

För er som känner mig och jag tänker främst på er som jag möter varje måndags-

kväll. Men även på er andra motionärer som besöker spinlokalen på Friskis&Svettis, 

på väggen möts ni av en ”Julaftonskalender”. Vid varje spinpass så räknar vi tillsam-

mans ned till en av de goda högtiderna vi har. Oavsett om man lägger in religiös 

anspelning vid högtidens firande eller inte – så innebär jul (för mig) ändå gemenskap, 

omsorg och något mycket större. Att Gud inkarneras i världen och blir en del av livet. 

Vi lever i en linjär tidsaxel som innebär att tiden går framåt hela tiden. Sekunder blir 

minuter som omvandlas till timmar, dagar och år. Vi kan inte stanna, backa eller for-

cera fram den. På ett sätt lever tiden sitt eget liv. Du har fått möjligheten eller gåvan 

att vara en del av den här tiden, för du är just nu, i tiden. För nu är det din tid. 

Kanske skall också du göra en egen ”Bucket-list”, för att stanna upp, reflektera vad 

som är viktigt för dig, vad du ser fram emot och vad du vill uppleva. För hur många 

dagar är de kvar för dig att leva behöver du inte bekymra dig om – för du lever idag, 

du lever nu och njut av livet. 

Vi kan läsa i Predikarens tredje kapitel i gamla testamentet om att allt har sin tid. 

Att det finns en tid för allt under himlen. Författaren skriver att han 

insåg att för människan finns ingenting gott utom att glädja sig och 

njuta av livets goda. Att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin 

möda – det är en gåva från Gud. Så ta vara på din tid, för den är nu. 

Niklas Strandberg

Kyrkoherde  i Lindberga församling



– Hit går inte Läjesborna på sommaren, säger Kalle Svensson 
när vi går den korta promenaden från parkeringen till stran-
den vid Läjets krog och pizzeria.
 Jag ser mig omkring och funderar på varför? En lugn 
strand, en underbar plats helt enkelt. Just nu ger den en känsla 
av uppvaknande efter vinterns vila. Gungorna hänger stilla, 
stolparna till volleybollnätet är nakna och ensamma. Det 
känns inte ödsligt, mer förväntan som ligger i luften. Så vad är 
grejen på sommaren? 
 – Då är det sommargästerna som är här. Bilar står parke-
rade överallt och fullt med folk. Campingarna fylls och det 
finns massor av sommarhus. Det tredubblar antalet männ-
iskor i Läjet, förklarar Kalle som är en av prästerna i Träslövs 
församling. 

Extra satsningar 
När du läser det här är sommarens satsningar som Träslövs 
församling gör under semestertider igång. 
 – På sommaren har vi tre extra verksamheter. Vi har som-
markyrka med olika program under några veckor. 
 De flesta som kommer dit är vuxna och försöken att göra 
program för barn har inte fungerat så i år försöker de med ett 
helt nytt program som kommer att ledas av församlingspeda-
gogen Sissi Folkesson. 
 – Vi kommer att ha sommarhäng för barn över sju år. De 
kommer göra lite olika saker. De att vara ute och leka mycket 
men också en del pyssel och liknande. Det blir spännande att 
se hur det går, säger Kalle. 
 Traditionen med utökade gudstjänster under sommaren går 
långt tillbaka i tiden. På 90-talet startades den tredje satsning-
en som händer i Träslövsläge kyrka under sommaren. 
 – Det är sommarmusiken som nu är på torsdagskvällar. Då 
är kyrkan i stort sett full. 
 Allt det här gör Träslövs församling för att vara en kyrka 
där människor är och på sommaren är det många i Träslövs-
läge, då vill de erbjuda något för alla.  

I väntan på sommaren Redo: Kalle Svensson, präst 
i Träslövs församling, har 
gjort klart planerna för 
sommarkyrkan i Träslövsläge. 
Kyrkan är redo för sommarens 
tredubbling av befolkningen i 
Träslövsläge. 
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Lindberga församling

Lördag 22 juni, midsommardagen
11:00  Cafégudstjänst, Klosterträdgården
 Sommartoner i trädgårdsglädje

Söndag 23 juni, Johannes döparens dag
10:00  Högmässa, Lindberg
17:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 30 juni, 2 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Stamnared
17:00  Sommarmusik, Lindberg

Söndag 7 juli, 3 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Valinge 
17:00  Sommarmusik, Torpa

Söndag 14 juli, 4 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Lindberg
17:00  Sommarmusik, Stamnared

Söndag 21 juli, Apostladagen
10:00 Högmässa, Torpa
17:00 Sommarmusik, Valinge

Söndag 28 juli, 6 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Stamnared
17:00 Sommarmusik, Lindberg

Söndag 4 augusti, Kristi förklarings dag
10:00 Högmässa, Valinge 
17:00 Sommarmusik, Torpa

Söndag 11 augusti, 8 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Lindberg
17:00 Sommarmusik, Valinge

Söndag 18 augusti, 9 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Torpa 
17:00 Sommarmusik, Stamnared

Söndag 25 augusti, 10 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Stamnared
17:00 Gudstjänst, Klosterträdgården

Söndag 1 september, 11 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Valinge
17:00 Kvällsgudstjänst, Torpa

Vardagsgudstjänster
Tisdagar
11:00 Gudstjänst/Mässa på Lindgården

Första onsdagen i månaden
9:00 Morgonmässa, Lindberg

Klosterträdgården
Vid församlingshemmet i Lindberg finns 
en trädgård uppbyggd som en traditionell 
klosterträdgård. En plats för närvaro med 
Gud, människor och skapelsen. 
 Här firar vi några av gudstjänsterna 
under sommaren.

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 andakt.
 Startar igen efter sommaren  
onsdag 4 september i Vårt Hus i Trön-
ninge 17:00-19:00.

Mer information 
Se www.svenskakyrkan.se/lindberga
för eventuella ändringar och mer infor-
mation. 

Sommarmusik
Under sommaren är det extra mycket 
musik i kyrkorna. Innehållet för sommar-
musiken finns på sidorna 16-19. 

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.
Från den 30 juni till den 18 augusti har vi sommarmusik,  
se sidorna 16-19 för information.



Stamnareds kyrka: En av de fyra 
kyrkorna i Lindberga församling. 
Passa på att besöka den under 
Stamnaredsveckan. 
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Stamnaredsveckan 30 juni-6 juli
Mer information med detaljer om programmet finns på  

www.svenskakyrkan.se/lindberga

Måndag-fredag
14:00-17:30 Våffelcafé
14:00-18:00 Utställningar i kyrkan:
-  Volleboll/ishockey
-  Gåramålningar, flygfoton & klippböcker 
-  Stamnaredsböcker, film och bildvisning
-  Vägvisningar och beskrivningar till 

utflyktsmål och sevärdheter i Stam-
nared med omnejd, såsom Håkesgård, 
Stamnareds handelsträdgård, Stamna-
reds lantmän.

-  Hoppets änglar –vykort som får vingar 
till glädje och omsorg.  

Söndag 30 juni
10:00 Högmässa med sång av ”Gott 

folk” Kyrkmingel och invigning av 
utställningar. 

14:00 ”Den Helige Franciskus  
–munken ifrån Stamnared.”  

Måndag 1 juli
”Smaka på Stamnared” 
18:00  Andakt med sång av Tilda och 

Alice Abrahamsson.
18:30-ca 20:00 Berättarcafé. Vi berättar 

om gårdar och miljöer i Stamna-
red, bland annat utifrån Gåramål-
ningar och flygfoton.

Tisdag 2 juli 
14:00 Kyrkvandring, samling vid Stam-

nareds kyrka. Åter cirka 17:00.
18:00 ”Vila för kropp och själ och trötta ben”  

Andakt med sång av Elina Sjöwall 
och Sandra Jansson.

Onsdag 3 juli
Sommarkul hela dagen.   
14:00 Samling på Ögården 

Gamla lekar: ”Pimsa pinne”, hoppa 
långrep, kasta boll med mera. 
Ansiktsmålning.  
Besök hos djuren på gården.  

16:30 Sommarkör för barn i alla åldrar.  
Stamnareds kyrka

18:00  Familjepicknick, bad i Stamsjön 
och lekar.  
Samling på Lantmannas gård.

Torsdag 4 juli
16:00 Kyrkogårdsvandring
18:00 Allsångskväll i kyrkan, med ”glads-

junggunglåtar”.  
Allsångsledare: Calle Karlsson från 
Läjet, med vänner ur ”Fantastiska 
underhållningsbandet” 
Barbro Geresand, piano 
Mikael Smedmalm, bas  
Micael Karlsson, trummor

Fredag 5 juli 
15:00 Poängpromenad. Start vid kyrkan. 

Stamnareds lantmän bjuder på fika 
under promenaden.

Lördag 6 juli
14:00  Cruisingrunda. Samling vid bygde-

gården. Cirka 3 timmar. Avgift.  
Avslutas med knytkalas och fest 
i bygdegården. Contrymusik med 
sång av Martina Vallerius och Per-
Erik Olsson. 
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Träslövs församling
Torsdag 20 juni
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Lördag 22 juni, midsommardagen
14:00  Friluftsgudstjänst, Kyrkparken
 Träslövsläge

Söndag 23 juni, Johannes döparens dag
10:00 Högmässa, Träslövsläge
16:00 Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Torsdag 27 juni
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 30 juni, 2 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
18:00 Lovsångsmässa, Träslöv

Torsdag 4 juli
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 7 juli, 3 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge

Torsdag 12 juli
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 14 juli, 4 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
18:00 Friluftsgudstjänst, Eliasas

Torsdag 18 juli
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 21 juli, Apostladagen
10:00 Högmässa, Träslövsläge

Torsdag 25 juli
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 28 juli, 6 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
18:00 Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Torsdag 1 augusti
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 4 augusti, Kristi förklarings dag
10:00 Högmässa, Träslövsläge

Torsdag 8 augusti
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 11 augusti, 8 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Högmässa, Träslöv

Torsdag 15 augusti
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 18 augusti, 9 e trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge
18:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Söndag 25 augusti, 10 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
18:00 Lovsångsmässa, Träslöv

Söndag 1 september, 11 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge
16:00 Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

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

Söndagsskola i Träslövsläge
Varje söndagsgudstjänst 10:00 är det 
söndagsskola i Träslövsläge.

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

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

Körer
Sångfåglarna 5-7 år torsdag 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år torsdag 16:45-18:00
Träslövsläge församlingshem 
Börjar 29 augusti

Octava Gospel Se www.octavagospel.se 
Träslövs församlingsgård
Börjar 28 augusti

Kyrkokören torsdag 19:00-21:00  
Träslövsläge församlingshem 
Börjar 29 augusti

Bibelstudium 
Söndagarna 30 juni och 25 augusti 19:00  
i Träslövsläge församlingshem. 
Ledare är Kalle Svensson 0340-20 10 33.
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Sommarkyrka i Träslövsläge

Vecka 26, 24 juni – 28 juni
Utställning: Gamla leksaker 

Måndag 24 juni
14:00  Program: Kända sånger till gitarr 

och munspel 
Martin Persson, trubadur

15:00-16:30 Våffelcafé 

Tisdag 25 juni
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 26 juni 
14:00  Program för barn och hela familjen.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Torsdag 27 juni
14:00  Program: Från Bretagne till 

Varberg. Vi byggde en seglande 
Sardinfiskebåt. Björn Haraldsson 
från Läjet berättar och visar bilder.

15:00-16:30 Våffelcafé 

Fredag 28 juni
14:00-16:30 Våffelcafé

Vecka 27, 1 juli – 5 juli
Utställning: Bilder från g:a Läjet  
med Leif Nilsson 

Måndag 1 juli
14:00  Program: Om gamla Läjet.  

Leif Nilsson berättar 
15:00-16:30 Våffelcafé 

Tisdag 2 juli 
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 3 juli
15:00-16:30 Våffelcafé 

Torsdag 4 juli
14:00  Program: Från badgäst till bofast. 

Karin Åkerman kåserar om Gamla 
Köpstad

15:00-16:30 Våffelcafé 

Fredag 5 juli
14:00-16:30 Våffelcafé

Vecka 28, 8 juli – 12 juli
Utställning: Glas och annat  
med Annika Scheller

Måndag 8 juli
14:00  Program: ”Visor, valser och duet-

ter” med Daniel Petrén och Jan Falk
15:00-16:30 Våffelcafé 

Tisdag 9 juli 
14:00-16:30 Våffelcafé

Onsdag 10 juli
15:00-16:30 Våffelcafé 

Torsdag 12 juli
14:00  Program: Folktro och mat med  

Eva Bernthsson Melin.
15:00-16:30 Våffelcafé 

Fredag 12 juli
14:00-16:30 Våffelcafé

Sommarhäng i Träslövsläge
I sommar har vi också Sommarhäng vid 
församlingshemmet för barn från 7 år. 
Måndagar och onsdagar 12:00-14:00 
under veckorna 25-29. Onsdagarna 26/6, 
3/7 och 10/7 fortsätter hänget med  
våffelcafé från 14:00 för hela familjen.

Barnverksamhet
Vecka 35 börjar våra olika barnverksam-
heter. Se hemsidan för mer information.

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

Sommarmusik
Torsdagar 19:00 är det sommarmusik i 
Träslövsläge kyrka. Se sidorna 16-19 för 
innehållet vid de olika tillfällena.
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Lördag 22 juni, midsommardagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 23 juni, Johannes döparens dag
11:00 Gudstjänst, Varberg
 Anette Wallin, fiol och sång
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Lördag 29 juni
18:00 Regnbågsmässa, Varberg

Söndag 30 juni, 2 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Lördag 6 juli
13:00 Konfirmation, Varberg
 Gruppen i Apelvikshöjds kyrka

Söndag 7 juli, 3 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 14 juli, 4 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 21 juli, Apostladagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 28 juli, 6 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 4 augusti, Kristi förklarings dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 11 augusti, 8 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 18 augusti, 9 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 25 augusti, 10 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 1 september, 11 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Vardagsgudstjänster
Onsdag
18:00 Taizémässa, Varberg

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

Tillsammansläger  
Alla mellan 0-120 är välkomna att vara 
med. Temat är: Guds ord är levande och 
verksamt. 
 7-8 september på Helsjöns folkhög-
skola. Sista anmälan är 23 augusti.
 Information om pris och anmälan finns 
på www.svenskakyrkan.se/varberg
Frågor till Kristina Holmkvist,  
kristina.holmkvist@svenskakyrkan.se eller 
0340-81 316. 

Alpha
Alpha är en grundkurs i kristen tro. Här 
kan du fritt utforska trons olika delar utan 
att känna krav på att du måste prestera 
något. 
 Vi träffas 10 torsdagar samt en lördag 
(heldag).  Alla är välkomna på lika villkor 
och enda kostnaden är 30 kronor per 
träff som är för maten. 
 Nästa kurs är torsdagar 19:00-21:00 
med start 26 september. Apelvikshöjds 
kyrka, Rödaledstigen 24.
 Anmälan senast 19 september till 
anna.nordblom@svenskakyrkan.se

Varbergs församling



Pride Varberg 
Hela dagen lördag 29 juni.
Smuts, skam, status: Om homosexualitet i 
Bibeln och antiken. Föreläsning  med fru-
kost i Kulturhuset Komedianten 9:00 med 
Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap 
vid Enskilda Högskolan Stockholm.
 Du kan även besöka oss i Pride-parken 
från 12:00. Där kan du hänga en stund och 
samtala med människor från Svenska kyr-
kan i Varberg. Eller gå med oss i paraden?
 Regnbågsmässa i Varbergs kyrka 
18:00. Kom som du är och fira mässa i 
kärlekens namn. 

Sommarcafé
Välkommen att fika en stund tillsammans.
Sång, musik, gemenskap och quiz.
Torsdagar 27 juni-8 augusti 14:00-16:00 
i församlingshemmet på Sveagatan 24. 

Guidning av Varbergs kyrka
Guidade visningar av Varbergs kyrka 
under sommaren. Torsdagar 17:00-18:00 
efter midsommar till och med 1 augusti. 

Pilgrimsvandring
Vi vandrar i samtal, bön och tystnad. 
Pilgrimsvandringarna sker i och kring 
Varberg. 
Lördag 13 juli 9:00-cirka 16:00
Tisdag 27 augusti 17:30-cirka 21:00 
 Vandringarna börjar och slutar i Soci-
tetsparken framför scenen. Mer informa-
tion på www.svenskakyrkan.se/varberg

Suicidpreventionsdagen
Varje dag tar i genomsnitt fyra personer i 
Sverige sitt liv.
 Tisdag 10 september är det Suicid-
preventionsdagen och detta kommer att 
uppmärksammas i Varbergs kyrka 19:00. 
Ljuständning med musik. Vi tänder ljus 
för alla dem som inte orkade, för alla som 
kämpar och för oss som finns kvar.
 Hela veckan, 9-15 september, kom-
mer det att finnas en utställning med 
information i Sjukhuskyrkan i Varberg, 
kring psykisk ohälsa och suicidpreven-
tion. Kontaktperson, sjukhusdiakon 
Camilla Gustafsson, 0340-48 14 50 eller 
camilla.m.gustafsson@svenskakyrkan.se

Skicka en bild eller dö
En kväll om Sociala medier, internet och 
ungdomar. Hur kan föräldrarna förhålla sig 
och hjälpa ungdomarna? 
 Gabriella Graflund är verksamhetsan-
svarig för Tjejjouren Väst och föreläsare 
med mer än tio års erfarenhet av att 
möta unga i frågor som rör internet, 
sociala medier och utsatthet.
Torsdag 19 september 18:30-20:30 i 
Sollyckans kyrka.

Mer efter sommaren
Då kommer våra verksamheter och akti-
viteter som har uppehåll under sommaren 
igång igen. Planerar du redan nu kan du 
titta på www.svenskakyrkan.se/varberg 
för att se vad som händer. 
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Det jag inte kan se...
Om aningen att det finns mer i tillvaron 
än det självklara. En kväll med musik i 
viston.
Kapell Grön:
Maria Raffai, sång och fiol
Peter Madsen, sång och percussion
Janne Kristiansson, gitarr
Andreas Gustafsson, kontrabas
Torsdag 4 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

Trumpet  
och orgel
Musik från G F Händel till  
B Andersson
David Lindsö, trumpet
Ingrid Melltorp, orgel
Lördag 6 juli 10:00, 
Varbergs kyrka

Här och nu
Susanna Moberg, sång 
Eva Kälvelid, piano
Söndag 7 juli 17:00, Torpa kyrka

Nu är det  
härligt att leva
Kyrkornas allsångskväll som leds av 
musiker från kyrkorna i Varberg. 
Måndag 8 juli 19:00, Societetsparken

Sånger om livet
Anja Torstadius, sång och gitarr
Jakob Torstadius, piano och sång
Onsdag 10 
juli 10:00, 
Varbergs 
kyrka

Esborn Duo 
I musikalernas värld möter vi människor 
som ger uttryck för längtan, glädje 
tvivel och hopp. Monica Esborn, sång 
och Lennart Esborn, cello
Söndag 30 juni 17:00, Lindbergs kyrka

Martin Brandqvist 
Kvartett
Originalkompositioner rakt igenom av 
Brandqvist själv. 
Martin Brandqvist, trummor och klarinett
Mattias Hjort, kontrabas, 
Inge Petersson Lindbäck, tenorsax
Johan Olsson, piano
Onsdag 3 juli 10:00, Varbergs kyrka

Ur musikalernas värld
Trio Anthem: Mårten Nordhall, sång 
Klas Assarsson, marimba och vibrafon
Elisabet Willix, piano och sång
Onsdag 3 juli 19:00,  
Apelvikshöjds kyrka 

Sommar i min själ
Jennyli Gustafsson, fiol och sång
Monica Bengtsson, orgel, piano och sång
Torsdag 20 juni 19:00, Träslövsläge kyrka

Sommartoner i 
trädgårdsglädje
Martina Vallerius och Barbro Geresand, 
sång, flöjt och piano
Midsommardagen 22 juni 11:00, 
Klosterträdgården i Lindberg 

Fiol och marimba i 
musikaliskt möte
Tobias Granmo, fiol
Daniel Berg, marimba
Onsdag 26 juni 10:00, Varbergs kyrka

Octava Gospel
Sommarmusik med gospelkören 
Octava under ledning av Zacharias 
Holmdahl-Sjöberg.
Torsdag 27 juni 19:00,  
Träslövsläge kyrka

Ur musikalernas värld
Trio Anthem:
Mårten Nordhall, sång
Klas Assarsson, marimba och vibrafon
Elisabet Willix , sång, piano och orgel
Lördag 29 juni 10:00, Varbergs kyrka

Musik



Stråkmusik i 
sommarkvällen
Musik av A Mozart, F Schubert, A L 
Webber och L Göras från Orsa Spelmän.
Stråkkvartett med Bengt Svensson, 
Lars Carlsson, Ulla Weddig  
och Elisabet Willix.
Onsdag 10 juli 19:00,  
Apelvikshöjds kyrka

Till havs
Debussys La Mer, Irelands Sea Fever, 
Nordqvists Till havs med mera.  
Björn Larsson, sång  
Lisa Fröberg, piano
Torsdag 11 juli 19:00,  
Träslövsläge kyrka

Musik för tio strängar
Tina Didriksson, cello  
Anders Delin, gitarr
Lördag 13 juli 10:00, Varbergs kyrka

Beppes bästa bitar
Beppe Wolgers gjorde så mycket 

mer än Beppes 
godnattstund. 
Karin berättar 
om hans liv och 
sjunger hans 
texter. Musik av 
P Ramel, B Evans 

och J Kern. Karin Frölen, sång  
och Ulf Esborn, piano. 
Söndag 14 juli 17:00,  
Stamnareds kyrka

Rumänska tongångar
Gustav Jannert, piano 
Ramona Jannert-Telcian, piano och fiol
Onsdag 17 juli 10:00, Varbergs kyrka

Den blomstertid  
nu kommer
Karin Wirenborg, sång
Andreas Hjalmarsson, sång, orgel och piano
Onsdag 17 juli 19:00,  
Apelvikshöjds kyrka

Musik i sommarkväll
Musik av violinisten Svend Asmussen, 
kända och mindre kända tonsättningar 
av Alice Tegnér, egna kompositioner 
samt några klassiska pärlor.
Martin Östergren, piano och sång 
Mirjam Charas Östergren, violin och sång
Viola Östergren, violin
Torsdag 18 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

Edo Bumba och Amani
Stämsång med suggestiva slagverk 
som berör alla sinnen.  
Gruppen Amani består av  
Edo Bumba, sång, gitarr och slagverk
Olli Rantala, kontrabas och sång 
Markus Zovic Linell, keyboard och sång
Diasilua Nsumbu, sång, slagverk och dans
Lördag 20 juli 10:00, Varbergs kyrka

Per Bäcker och Hans 
Delander
Musik av Á Piazzolla, W Peterson-
Berger, E Taube och Sting.
Per Bäcker, saxofon och klarinett
Hans Delander, piano
Söndag 21 juli 17:00, Valinge kyrka

Öst, väst och 
mittemellan
Naám:
Magdalena Nilsson, sång
Nabil Kassis, quanun
Anders Waernelius, slagverk
Onsdag 24 juli 10:00, 
Varbergs kyrka

Vindlakvartetten
Caroline Karpinska, violin 
Maria Bergström, violin 
Elina Nygren, viola  
Gerda Holmquist, cello
Onsdag 24 juli 19:00,  
Apelvikshöjds kyrka
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I ljuv och djärv folkton
Annie Gunnarsson violin  
Amelie Evmark, violin  
Torsdag 25 juli 19:00,  
Träslövsläge kyrka

Intima röster 
Kammarmusik med Elfridakvartetten
Clara Lindström, violin
Isabel Godau, violin
Marcus Michelin, cello
Ragnhild Kvist, viola
Lördag 27 juli 10:00, Varbergs kyrka

I full frihet
Greger Siljebo, riksspeleman,  
violin och mandola
Stefan Wingefors, piano och kontrabas
Söndag 28 juli 17:00, Lindbergs kyrka

I ljuv och djärv folkton
Violinisterna Annie Gunnarsson  
och Amelie Evmark
Onsdag 31 juli 10:00, Varbergs kyrka

Roslagen  
och jag
Visor av E Taube, 
A Engström, N Ferlin, 
O Adolphsson, 
R Broberg med flera. 
Lars-Gunnar  
Wiklund, gitarr
Onsdag 31 juli 19:00, 
Apelvikshöjds kyrka

Där du går 
Gränsöverskridande och melodisk 
finstämdhet.
Anders Hagberg, tvärflöjt, basflöjter  
och sopransaxofon
Johannes Landgren, orgel och piano
Torsdag 1 augusti 19:00,  
Träslövsläge kyrka

Sibbarps spelmanslag
Lördag 3 augusti 10:00,  
Varbergs kyrka

I kärlekens tecken
Trio Silver bjuder på visa, jazz och 
klassiskt.
Jan Agbrant, sång
Jessica Nylander,  
sång och gitarr
Stefan Wikrén,  
sång och piano
Söndag 4 augusti 17:00, Torpa kyrka

Flauguissimo Duo
Yu-Wei Hu, flöjt
Johan Löfving, gitarr
Onsdag 7 augusti 10:00,  
Varbergs kyrka



Dans i de saligas ängder
Kammarmusik från 1700- och 
1800-talet
Yu-Wei Hu, flöjt
Johan Löfving, gitarr
Torsdag 8 augusti 19:00,  
Träslövsläge kyrka

Klassisk förmiddag
Markus Kvint, piano 
Lördag 10 augusti 10:00,  
Varbergs kyrka

Dragspelsmusik  
i världsklass
Lars Karlsson och Öivind Farmen tar 
oss med på hissnande tongångar i 
dragspelets värld. 
Söndag 11 augusti 17:00,  
Valinge kyrka

I denna ljuva sommartid
Varbergs Kvartettsällskap 
Onsdag 14 augusti 10:00,  
Varbergs kyrka

Svensk och svängig 
orgelmusik 
Musik från olika epoker och genrer.
Monica Bengtsson, orgel och piano 
Johanna Detert, orgel och piano 
Torsdag 15 augusti 19:00,  
Träslövsläge kyrka

Life’s Music
Call av Luciano Berio 
Adagio ur Symfoni nr 10  
av Gustav Mahler
Under the Wing of the Rock  
av Sally Beamish
Kvartett nr 2 i a-moll  
av Felix Mendelssohn
Stockholm Brass Quintet 
Music Vitae 
Malin Broman, violin 
Inträde 150/60 kronor,  
biljetter säljs i entrén
(I samarbete med Change 
musikfestival)
Lördag 17 augusti 10:00,  
Varbergs kyrka

Musik i folkton
Gruppen Trinning spelar valser, polskor 
och sommarkoraler.
Åsa Björkman, riksspeleman, fiol, sång 
och gitarr
Karin Sjöberg, fiol och sång
Anna Dahlgren, riksspeleman,  
fiol, kontrabas och sång
Söndag 18 augusti 17:00,  
Stamnareds kyrka

Melami
En sång och instrumentalgrupp  
från Varbergstrakten.
Söndag 25 augusti 17:00, 
Klosterträdgården vid Lindbergs 
församlingshem. Vid dåligt väder är det 
i Lindbergs kyrka.

M
usica V

itae

19



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

Sommarmusik
Fler än 40 konserter och nästan alla är 
gratis. Hela programmet finns på sidorna 
16-19. 

Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar


