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På sätt och vis ny
Den observanta läsaren märker att det är två församlingar och 
inte tre som är med i den här tidningen. Träslövs och Varbergs 
församlingar fortsätter att ge ut en tidning tillsammans, Lindberga 
församling har valt att göra en egen. 
 En annan förändring som det på sätt och vis är onödigt att 
skriva om här har hänt. Tidigare nummer har delats ut till alla 
hushåll i de tre församlingarna, det görs inte med det här numret. 
Du har bevisligen fått tag på det på något sätt och kan berätta för 
de som saknar tidningen att den finns att hämta i en kyrka eller 
församlingshem i Träslöv eller Varbergs församling. Eller varför inte 
ta en tidning extra och ge till den du tror skulle må bra av att läsa 
det här. Julnumret kommer delas ut i brevlådorna som vanligt. 
 Förhoppningsvis finns det något innehåll som hjälper dig att 
hitta nya vägar i livet och motivation att söka djupare i gemenska-
pen med Gud och medmänniskan. 
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Gemenskapen 
där tron växer
– Jag får ut väldigt mycket av cellgruppen. Jag går i kyr-
kan också men det kan kännas ganska opersonligt. I en 
cellgrupp lär vi känna varandra väldigt bra, säger Cecilia 
Linjer. 
 Cellgrupper kan se ut på olika sätt och ha olika funk-
tion. Cecilia Linjer är samordnare för cellgrupperna kring 
Apelvikshöjds kyrka och berättar väl insatt och engagerat 
om dem. Det är mindre grupper som träffas regelbundet 
hemma hos deltagarna. Gruppen Cecilia är ledare för träf-
fas varannan vecka och börjar varje träff med kvällsmat 
bestående av smörgås, te och kaffe. 
 – Då pratar vi och stämmer av hur 
alla har haft det sedan sist.
 Sedan fortsätter de med att sjunga 
lovsång eller psalmer innan de går över 
till att läsa ur en bok. Just nu läser 
de en bok som handlar om Matteuse-
vangliet och varje kapitel avslutas med 
några frågor där de får samtala om 
vad bibelordet innebär när det omsätts 
i praktiken både personligt och för 
församlingen. 
 – Att få reflektera tillsammans är 
väldigt givade, säger Cecilia. 

Det handlar om livet
För henne blir det levande när det inte 
stannar vid vad det står i bibeln utan 
får en fortsättning och betydelse i livet 
och vardagen. Därefter får alla berätta 
vad man vill be för. Det kan vara något 
personligt, församlingen eller sådant 
som sker i samhället. Bönen är viktig 

för Cecilia och kanske var det genom den, eller då snarare 
på grund av det Gud gör i bönen, som cellgruppen fick stor 
betydelse för Cecilia. 
 Det började för ungefär tio år sedan. Det var, och är 
fortfarande, många som gick i kyrkan och Cecilia kände 
sig lite anonym och hittade inte riktigt någon gemenskap. 
Men så fick hon frågan om hon ville gå med i en cellgrupp. 
Ett av syftena med cellgrupper är att erbjuda en gemenskap 
att känna sig hemma och sedd i. 

Engagerad: När Cecilia pratar om 
cellgrupper och den kristna tron 
vill hon berätta mycket. Hon har 
fått ut mycket av att vara med i 
en cellgrupp och vill gärna dela det 
med andra så att de får uppleva 
samma sak. 
 Hon är också samordnare för 
cellgrupperna, smågrupper som 
träffas regelbundet, i Apelvikshöjds 
kyrka. 

– En personlig tro på Jesus som dött 
för mig, och som jag kan prata med 
om allt, uppstod, säger Cecilia Linjer.

Foto: privat
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Tvivlade på att det var för henne
– För mig gav det oerhört mycket att komma in i den här 
cellgruppen. I början tyckte jag det var lite för mycket. 
Bibeln och bönen som jag också växt upp med gav mig ing-
enting på djupet. Men sedan såg jag att det de hade gjorde 
dem väldigt glada, säger Cecilia.
 Hon pratade med de andra i gruppen om det och de bör-
jade be för att hon också skulle få uppleva det här. Under 
ett år bad de, men inget hände och Cecilia började undra 
varför. 
 – Jag trodde ett tag att alla inte kunde ha en så stark tro. 
 Men plötsligt hände något. Cecilia vet inte riktigt varför 
eller vad som gjorde skillnaden men hon vet vad som hände 
i henne. 
 – En personlig tro på Jesus som dött för mig, och som 
jag kan prata med om allt, uppstod. En visshet om att han 
finns där och älskar mig, vad som än händer. Som det 
står på många ställen i bibeln, mina ögon öppnades. Jag 
började känna en stor nöd för utsatta. Började se saker hos 
mig själv som jag behövde förändra, berättar Cecilia. 
 Det är ett annat av cellgruppens syfte, att vara en plats 
där tron på Gud kan växa, fördjupas och bli levande. 

Grupperna växer och delas
Under årens lopp har den där starka känslan, som Cecilia 
jämför lite med den första förälskelsen, kommit och gått 
och ändrats. Men hela tiden har tron fortsatt att vara 
levande och önskan att fler ska få uppleva glädjen och 
tryggheten i att vara buren och älskad oavsett vad som 
händer märks när hon pratar. Hon fortsatte att vara med 
i cellgruppen och för ungefär ett år sedan var gruppen så 
stor att det blev dags för delning. Cecilia blev tillfrågad om 
hon ville bli ledare för en av de nya grupperna
 Att grupperna växer och delas är en del av poängen  och 
just anledningen till att det heter celler som i människans 
celler. Tillsammans bygger de upp helheten och cellerna 
blir fler genom att dela sig. När det har blivit upp mot tolv 
personer blir det delning. En process som sker tillsammans 

med Martin Jonsson som är präst i Apelvikshöjds kyrka 
och ansvarig för cellgrupperna. 

Andra smågrupper
I Apelvikshöjds kyrka heter det cellgrupper, grupperna 
kring Sollyckans kyrka kallas hemgrupper och på en del 
ställen har de namnen bönegrupper. Syftena är delvis det 
samma, att skapa mindre gemenskaper i helheten och fo-
rum som lämpar sig bättre för samtal och bön än de stora 
gemenskaperna gör. 
 Många andra mindre grupper finns i församlingarna. 
Det kan till exempel vara bokcirkel, bibelstudiegrupp, 
trädgårdsgrupp, dansgrupp, kör eller arbetskrets. Tillfällen 
där lite färre personer möts och delar livet tillsammans på 
olika sätt. 
 Bara fantasin sätter gränser för vilka grupper som kan 
finnas och leva under församlingarnas paraply. 

– En personlig tro 
uppstod. Som det står 

på många ställen i bibeln, 
mina ögon öppnades. Jag 
började känna en stor nöd 

för utsatta. Började se 
saker hos mig själv som 
jag behövde förändra, 

berättar Cecilia. 
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Vårt ansvar och Guds hjälp

”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut på hans barmhär-

tighet. Den är var morgon ny, ja stor är din trofasthet.” Klagovisorna 3:23-24

I vår tid känns livet ibland tungt och det blir inte bättre av alla nyheter som dyker 

upp i telefonen var och varannan minut om vad som händer i vår värld. Man undrar 

hur det ska gå för vår värld med miljöförstöring och plaster i havet, alla krig som 

fortfarande pågår, orättvisa och ojämlikhet. 

Stora delar av världen lever i fattigdom och svält, många lever under olika former av 

diktatur. Frihet att få vara den man är och önskar, möjlighet att välja är i stora delar 

av världen begränsad och nu kommer höstens mörker också. Finns det något hopp? 

Ja, det gör det. Trots alla svårigheter i världen vet vi att Gud håller sin hand över allt 

detta. Hans nåd, hans kärlek till oss, är så stor att vi inte behöver känna fruktan för 

morgondagen. Hans nåd vilar över oss. Gud är inte intresserad av att straffa oss eller 

tvinga oss till något vi inte vill. Det är vad Guds nåd handlar om. 

Ibland kan man tycka att Gud skulle bryta in och ställa saker och ting till rätta, men 

det är faktiskt Guds kärlek som hindrar Gud från att gripa in eftersom kärleken 

förutsätter frihet och Gud har skapat oss till att vara fria och att ta ansvar för hela 

vår värld. Vi gör det dåligt. Gud kan gripa in när vi ber honom om hjälp, men för det 

mesta märker man inte så mycket av det. 

Gud vill att vi ska be om hjälp med allt i vår tillvaro. Det är som ett barn som ska 

öppna en tung dörr. Barnets fader låter barnet försöka själv och barnet försöker, men 

till sist säger han till sin far: ”Hjälp mig” och fadern griper in och öppnar dörren. Så 

gör Gud också för oss. Vi får försöka själva och ska göra. Vi får försöka skapa fred 

på jorden, rättvisa, jämlikhet och forma en tillvaro av godhet. Gud hjälper oss när vi 

ber honom, men avbryter oss inte när vi försöker själva. Han hjälper 

oss och stöder oss eftersom Gud vill att vi ska göra det som är gott. 

Det är vad Herrens nåd betyder, både frihet och ansvar, men också 

en utväg som Gud alltid ser till att det finns och vi behöver inte vara 

rädda eller känna oro. Han finns där i vår vardag och ger oss den 

kraft vi behöver. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss.

Kalle Svensson

Präst i Träslövs församling
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Att tjäna Gud
Vi är skapade till att vara Guds barn. Varat kommer först. 
Efter det kommer vår uppgift att tjäna Gud. Det är vi 
skapade till precis som en bil är gjord för att köras och en 
cykel gjord för att cyklas. Uppgiften går som en röd tråd 
genom bibelns berättelser. Vi känner också igen budet som 
Jesus säger är det allra viktigaste: ”Du skall älska Herren, 
din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och 
med hela ditt förstånd”. Och det 
är i tjänandets olika former som 
denna kärleken till Gud prakti-
seras. För om man älskar någon 
innebär ju det att man gärna gör 
vad man kan för den personen och 
till den personen.

Det vi är skapade till
Uttrycket ”att tjäna Gud” låter 
kanske en aning ålderdomligt 
och kanske tycks det också för 
genomsnittssvensken bära på en 
negativ klang. Som om ”att tjäna” är något synonymt med 
”att slava”. Slår man upp vad begreppet ”att tjäna” är 
synonymt med får man svar som ”att vara till nytta för”, 
”att gagna”, ”att hjälpa” och ”att användas som” bland 
annat. Här finner man inga negativa associationer. Men 
vi anar kanske i dessa synonymer en oerhört viktig aspekt 
av tjänandet nämligen meningsfullheten. Att göra det vi är 
skapade till är inte bara avslappnat och enkelt, vilket det 
också är eftersom vi är designade för det, utan det är också 
oerhört meningsfullt. Vad kan vara mer ”fullfilling” än att 
användas till det man är ihopsnickrad för att funka till?

Det handlar om inställning
Vad är det då att tjäna Gud? Ytterligare ett projekt? Något 
att räcka till för? Hinna med? Men det handlar inte så 
mycket om vad man gör utan hur man gör det man gör. 
Häng med nu! Du kan koka gröt till Guds ära. Du kan 

vattna dina blommor till Guds ära. Du kan arbeta som 
butiksbiträde till Guds ära. Genom allt detta kan du tjäna 
Gud. Låter du allt du gör genomsyras av riktningen mot 
Gud i medvetenhet om att han är med i varje tanke du 
tänker och varje handling du utför; låter du varje sak du 
gör ske som ett offer till Guds ära oavsett om du förstår 
hur eller inte så tjänar du Gud. 

Formen är inte viktigast
Det är med detta som bakgrund inte 
särskilt märkligt att gudstjänster 
också kan anta väldigt olika former 
och uttryckssätt. Gudstjänst, att 
tjäna Gud, kan ta väldigt olika ut-
tryck eftersom vi människor i oss 
själva rymmer en enorm mångfald. 
Men en sak är omistlig i all form 
av gudstjänst eftersom gudstjänst 
inte bara är människans tjänande 
av Gud utan också Guds betjänande 

av människan. Det går åt båda hållen. För att det ska bli 
så måste det, för att bli gudstjänst, innebära att vi söker 
Guds ansikte och frambär oss själva till honom. Det kan 
ske genom bibelläsning, bön, lovsång, psalmsång, predi-
kan osv. När det sker och det blir gudstjänst får vi vara 
med om det förunderliga hur Gud förvandlar och förnyar 
oss inifrån. Allt i enlighet med Paulus ord i Romarebrevet 
12:1-2 ”Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtig-
het, att frambära er själva som ett levande och heligt offer 
som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas 
genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad 
som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är 
fullkomligt.”

Jacob Stille
Präst i Träslövs församling

För att det ska bli så måste det 
för att bli gudstjänst innebära 
att vi söker Guds ansikte och 
frambär oss själva till honom.
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Efter brytpunkten
  – Det kändes fantastiskt. Lite tvådelat. Att ha nått vägs 
ände och samtidigt att ha nått något nytt. 
 På förmiddagen söndag 20 januari var det fullsatt i 
Göteborgs domkyrka och Jacqueline Danebergs liv fick 
en tydlig brytpunkt med ett före och ett efter. Sedan den 
dagen kan hon kalla sig för präst, hon vigdes till präst i 
Svenska kyrkan och det är mer än en yrkestitel. Skillnaden 
mellan livet före och livet efter prästvigningslöftena och 
ögonblicket då biskop Susanne Rappman la sin hand på 
Jacqueline och bad för henne är svår att definiera. 
 – Det är ingen radikal förändring. Men det öppnar upp 
nya vägar att verka i prästämbetet. I egenskap av präst 
får jag göra tjänst för Gud på ett djupare plan. Det är i 
uppdragets natur. I mysteriets tjänst. Det kanske låter lite 
flummigt, funderar Jacqueline när hon letar efter ord för 
att beskriva vad som hänt. Att få känna att jag är en del av 
den apostoliska successionen känns väldigt fint. 
 I Svenska kyrkan finns det några saker som bara präster 
får göra. Det handlar om nattvarden, avlösningen (en del 
av syndabekännelsen och förlåtelsen) konfirmation, vigsel, 
begravning och, kanske det som är mest känt, tystnads-
plikten.

Givet val sedan länge 
– Jag var 12 år när jag upplevde att jag blev kallad. Jag var 
med om en händelse som var väldigt stor. 
 Nu har hon glömt vad det var som hände men hon vet 
att sedan dess skulle hon bli präst och började redan då ta 
reda på vad hon skulle studera och var. Den inre kallelsen 
hade hon fått. Den yttre kallelsen dröjde dock lite, det blev 
snarare så att hennes beslut blev ifrågasatt av både familjen 
som inte hade några präster i släkten och av andra i kyr-
kan. Jacqueline var redan då lite av en rebell och ifrågasät-
tandet gjorde henne starkare i vägvalet. 
 Efter gymnasiet gjorde hon ett år som volontär i Svenska 
kyrkan innan hon började studera religionsvetenskap i 

Nybörjare: Söndag 20 januari vigdes 
Jacqueline Daneberg till präst i Svenska 
kyrkan och gör sitt första år i Varbergs 
församling. 12 år gammal bestämde hon sig 
för att bli präst, 15 år senare var det klart, 
och nu ett halvår senare fortsätter det. 

8
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Lund. Därefter blev hon också antagen 
till att bli präst i Svenska kyrkan och det 
blev då ett tydligt tecken på den yttre 
kallelsen. Den tvådelade kallelsen, inre 
och yttre, är två delar av vägen till att bli 
präst. De lever sedan sida vid sida ända 
fram till själva prästvigningen och då 
börjar livet som präst. 
 Direkt efter vigningen började Jacqu-
eline i Varbergs församling och då satte 
funderingarna kring prästlivet igång 
ännu mer.  
 – Det finns ju en förväntan på hur en 
präst ska vara, ha rätt kläder, ha håret 
uppsatt på rätt sätt. Det förväntas att jag 
ska vara på ett speciellt sätt som män-
niska, jag ska vara snäll och hjälpsam. 

Prästkragen tröstar och skrämmer
Jacqueline ser hur en bil stannar på parkeringen utanför 
Sollyckans kyrka. Det blir ett avbrott för att hon ska dela 
ut ett pris för en tipsrunda som var på ett jägarmöte för 
några veckor sedan. Där var hon inte i egenskap av präst, 
men hon var förstås präst där också. Fast när hon jagar har 
hon inte på sig prästkragen. 
 – Jag har inte riktigt kommit till klarhet i när jag ska 
ha prästkrage eller inte. Det är som en sorts inbjudan med 
prästkrage, att jag finns där, att jag är tillgänglig. 
 Det är kanske en av de mer konkreta skillnaderna hon 
upplever sedan hon blev präst, att fler människor öppnar 
sig för henne och pratar om saker nu än tidigare. Kanske 
är det vetskapen om att präster har tystnadsplikt som får 
fler människor att prata med och berätta saker för henne. 
 – Jag har märkt att prästkragen kan väcka andra signa-
ler också. Som i lördags när jag skulle på ett hemdop. Det 
var väldigt varmt och jag var lite förvirrad, då råkade jag 
ringa på fel hus. De som öppnade blev väldigt förskräckta 
för de trodde att jag kom med ett dödsbud. 
 Under utbildningen handlar det väldigt mycket om att 

lära sig hantverket för det är många saker 
en präst ska kunna. Samtalet om hur det är 
att vara präst och vad det innebär hinns inte 
riktigt med. 

Ny identitet
Den får hon arbeta med nu när hon är igång 
som präst, nu märker hon hur människor 
behandlar henne och möter henne både som 
vanlig människa men samtidigt som en före-
bild och Guds ställföreträdare. Även det en 
lurig balansgång utan givna svar. Har vi rätt 
att förvänta oss att en präst beter sig bättre än 
andra människor?
 – Det är också en fråga som ska forma präs-
tidentiteten. Prästvigningen blev en ny start på 
alla sätt och tänkandet kring prästidentiteten. 

Det är så många olika komponenter i prästblivandet att 
börja tänka på. 

Livslång kallelse, sändning och lärande
Jacqueline har inte bråttom i den processen för hon vet att 
det är något som kommer att pågå hela livet. Inställningen 
till många saker är ganska avslappnad, ödmjuk och väl-
genomtänkt i sina otydliga konturer. För det är en snabb, 
säker kvinna som sitter och pratar i en soffa på Sollyckans 
kyrktorg. 
 – Jag skulle nog säga att det är en av mina stora gåvor, att 
tala. 
 Vilket då för in tanken på en spännande fråga. Hur 
tänker prästen Jacqueline Daneberg när hon ska predika 
på söndagens gudstjänst? 
 – Jag känner ofta i skrivprocessen inför söndagen att jag 
tvivlar på de ord jag skriver ner, att de kan ha innebörd i 
andra människors liv. Men jag brukar tänka att jag inte 
ska pilla i det för mycket. Jag vilar i att det jag skriver och 
det som samlas i mina böner inför söndagen blir till något 
gott. 

 – I egenskap av 
präst får jag göra 

tjänst för Gud på ett 
djupare plan. Det är 
i uppdragets natur. I 

mysteriets tjänst, säger 
Jacqueline Daneberg
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Träslövs församling
Söndag 1 september, 11 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge 
16:00 Stilla mässa i Taizéton, Träslöv 

Söndag 8 september, 12 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge 
 Sångfåglarna och Korallerna
16:00 Lovsångsmässa, Träslöv 

Söndag 15 september 13 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge 
16:00 Stilla mässa i Taizéton, Träslöv 

Lördag 21 september
17:00 En tråd av nåd, musik i Träslöv
 Körsångare från Styrsö församling

Söndag 22 september, 14 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge 
16:00 Lovsångsmässa, Träslöv 

Söndag 29 september, helige Mikaels d.
10:00 Högmässa, Träslövsläge 
16:00 Stilla mässa i Taizéton, Träslöv 

Söndag 6 oktober, 16 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge 
16:00 Lovsångsmässa, Träslöv 

Söndag 13 oktober, Tacksägelsedagen
16:00 Fruktkalasgudstjänst , Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna
16:00  Högmässa, Träslöv 

Söndag 20 oktober, 18 e trefaldighet
16:00 Högmässa, Träslöv 
 Uruppförande av mässmusik av
 Anette Wallin, 
 Kyrkokören medverkar
 Sammanlyst

Söndag 27 oktober, 19 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv 

Fredag 1 november
10:00 Andakt inför alla Helgona, Träslöv 
16:00 Andakt inför alla Helgona, Träslöv 

Lördag 2 november, alla helgons dag
16:00 Högmässa, Träslöv 

Söndag 3 november, s e alla helgons dag
10:00 Högmässa, Träslövsläge 
18:00 Minnesgudstjänst, Träslöv

Söndag 10 november, 21 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge 
 Sångfåglarna och Korallerna
16:00 Stilla mässa i Taizéton, Träslöv 

Söndag 17 november, s f domssöndagen
10:00 Högmässa, Träslövsläge 
16:00 Lovsångsmässa, Träslöv 

Söndag 24 november, domssöndagen
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge 
16:00 Stilla mässa i Taizéton, Träslöv 

Söndag 1 december, 1 advent
10:00 Högmässa, Träslövsläge
 Kören Prisma
16:00  Högmässa, Träslöv 
 Kyrkokören

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

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

Kyrkfika
Varje söndag serveras kyrkfika efter 
gudstjänsterna i båda kyrkorna.
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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.

Familjedag
Lördag 31 augusti 13:00 i Träslövsläge 
församlingshem.

Församlingsaftnar
Tisdag 3 september 18:30 i Träslövsläge 
församlingshem.
Med Calle Karlsson och Fantastiska Un-
derhållningsbandet. Efter konserten blir 
det fika.
Tisdag 5 november 18:30 i Träslövsläges 
församlingshem. Lars Bonebjär berättar 
om släkter på Läjet. Efteråt är det fika.

Middagsbön och torsdagssoppa 
Torsdagar 5 september till och med 28 
november. 
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
Träslövsläge kyrka 11:30 därefter serveras 
soppa 11:45-13:00 i församlingshemmet.

Skjuts till kyrkogården i Träslöv 
Torsdagar 5 september till och med 12 
december. 
Första turen går från Träslövsläges för-
samlingshem 10:00.
För mer information kontakta diakon 
Camilla Nordh 0340-20 10 35.

Måndagsträffen 
Måndagar 14:30-16:00 i Träslövs för-
samlingsgård, börjar 9 september. 
Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans 
och vid några tillfällen är det program:
9 september  Stigs grabbar
23 september  Bo Liljedahl
7 oktober  Morfars trio
14 oktober  Gunnel och Gert berättar
 Från dåtid till nutid
21 oktober Goa grabbar
28 oktober  Anders Hjalmarsson 
 Om Allhelgona, 
 ljusen på gravarna
11 november  Smépôjka
18 november Rolf Olsson berättar
25 november  Martin och Tommy

Kyrkogårdsvandring 
Lördag 14 september 14:00 på Träslövs 
kyrkogård.
Skjuts erbjuds från Träslövsläge kyrka 
14:30 och vi vill gärna veta hur många 
som önskar skjuts senast 31 augusti. An-
mälan till expeditionen 0340-20 10 30. 
Efter vandringen fika i församlingsgården.

Allsång och lotterier 
Lördag 28 september 14:15 börjar lotte-
riförsäljningen i Träslövsläge församlings-
hem. Allsången börjar cirka 14:30. 
Arrangeras av Träslövsläges kyrkliga 
sykrets. 

Uruppförande av mässmusik 
Söndag 20 oktober 16:00 i Träslövs kyrka.
Anette Wallin har skrivit ny musik till en 
mässa som vi tillsammans med kyrkokören 
kommer att ha ett uruppförande av i hög-
mässan. Läs mer om mässan på sidan 13. 

Livet efter förintelsen
Föredrag av Michael Ben-Menachem 
söndag 27 oktober efter gudstjänsten i 
Träslövsläge kyrka.
Michael berättar om livet efter förintel-
sen och hur han tog sig tillbaka till livet.

(Fortsätter på nästa sida)
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Inför Allahelgonahelgen 
Fredag 1 november i Träslövs kyrka och 
kyrkogård.
Andakt inför helgen i kyrkan 10:00 och 
16:00. 9:00-16:00 bjuder vi på kaffe i 
kyrkan. Kyrkskjuts från Träslövsläge 9:15 
med möjlighet att vara med på andakten.

En eftermiddag för  
ACT Svenska kyrkan 
(Tidigare internationella arbetet)
Församlingsgården i Träslöv lördag 9 
movember 14:00-16:00.
Kaffe, saft och våfflor, brödförsäljning 
och lotterier. Musikunderhållning.
Vi tar tacksamt emot bröd till försälj-
ningen.
Arrangeras av församlingens internatio-
nella grupp.

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövsläge församlingshemm 
14:30 onsdagarna 11/9, 9/10, 6/11 och 
4/12. För mer information kontakta dia-
kon Camilla Nordh 0340-20 10 35.

Messy Church 
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat 
för hela familjen 
Onsdagarna 25 september och 30 okto-
ber 17:00 i Träslövsläge församlingshem.
Missa inte vår familjedag söndag 31 
augusti 13:00 i Träslövsläge. 

Happy Sunday
Söndagar jämna veckor 14:30 i Träslövs 
församlingsgård. Happy Sunday fortsät-
ter 16:00 med gemensam lovsångsmässa 
i Träslövs kyrka.

Bibelstudium 
Öppen för alla. Träslövsläge församlings-
hem 19:00 en söndag per månad.
25 augusti, 22 september, 27 oktober 
och 24 november. 
Ledare är Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Barnverksamheten 
Vecka 34 börjar den igen, information om 
verksamheter och tider finns på 
www.svenskakyrkan.se/traslov

Körer
Barnkörerna är i Träslövsläge försam-
lingshem och börjar vecka 35.
Sångfåglarna 5-7 år 
Torsdagar 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år 
Torsdagar 17:00-18:00

Octava Gospel 
Onsdagar 18:30–20:45 i Träslövs för-
samlingsgård börjar 28 augusti.

Kyrkokören
Torsdagar 19:00-21:00 i Träslövsläge 
församlingshem börjar 29 augusti.

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
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Premiär för en mässa
Skriven för en kör i Träslöv av en kom-
positör som bor i Varberg, mässmusik i 
folklig stil. Mässans rötter är urgamla, 
texterna är de som används i nästan alla 
mässor, men musiken är helt ny. Musik 
är i folklig stil och är skriven av Anette 
Wallin och den ska uppföras första gången 
någonsin söndag 20 oktober i Träslövs 
kyrka. 
 Johanna Detert är organist i Träslövs 
församling och håller på och övar in mäss-
san med Träslövs kyrkokör som ska vara 
stommen vid uppförandet, eller kanske 
genomförandet för det är inte en konsert 
utan en mässa som församlingen ska fira 
tillsammans. 

Det blir ingen konsert
– Vid en konsert sjunger kören för försam-
lingen, nu sjunger kören tillsammans med 
församlingen, förklarar Johanna. 
 Musiken är inte skrivet som ett körverk 
utan är just liturgisk musik som är tänkt 
att sjungas av församlingen och prästen 
under mässan. Körerna i Träslövs försam-
ling övar på musiken för att vara med och 
stötta församlingen vid uruppförandet. 
Kanske kommer det bli övning för hela 
församlingen precis inför mässan. 
  – Det är kul och pedagogiskt bra att 
Anette använder samma melodi för två 
olika delar i mässan. 

Specialbeställd
Träslövs församling beställde musiken 
av Anette långt innan Johanna började 
arbeta som musiker där. Efter att kyr-

kokören hade sjungit flera andra 
mässor i folkmusikstil tänkte 
de att det skulle vara kul att 
beställa en som var skriven för 
dem av någon som bodde i Var-
berg. Mässan blev färdig redan 
innan Johanna började arbeta i 
Träslövs församling men kören 
hade inte påbörjat repetitionerna 
med den. Johanna började sitt 
nuvarande arbete i slutet av hös-
ten och när hon  hade kommit 
igång ordentligt började kören 
att repetera på den här mässan.  

Skrivs om 
– Det är jätteroligt att den är 
specialskriven, säger Johanna. 
Det är kul med kontakten med 
kompositören. Då blir det en 
helt annan känsla. 
 Vid första mötet mellan mäss-
san och kören var Anette med 
och då gjordes det lite juste-
ringar. Möjligheten att arbeta 
tillsammans med kompositören 
vid inövandet ger nya möjlighe-
ter och skapar en dynamik som 
Johanna tycker är värdefull. 
 Anette Wallin kommer att 
medverka som musiker vid 
uruppförandet i Träslövs kyrka i 
oktober. Flera musiker kommer 
att anlitas och medverkar på 
mässan som börjar den vanliga 
tiden för söndagsmässorna i 
Träslövs kyrka, 16:00.  

Dirigenten: Johanna Detert har arbetat 
som organist i Träslövs församling sen 
oktober förra året. Hon är ansvarig 
för uruppförandet av Anette Wallins 
folkmusikmässa. 
 Träslövs kyrkokör kommer leda 
församlingen i sången under mässan 
som innehåller de vanliga delarna som en 
gudstjänst med nattvard har. 
 Söndag 20 oktober 16:00 i Träslövs 
kyrka är det dags. 
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Söndag 1 september, 11 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 8 september, 12 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Tisdag 10 september
19:00 Bön och ljuständning, Varberg
 En del av suicidpreventionsdagen

Söndag 15 september 13 e trefaldighet
11:00 Gudstjänst, Varberg
 Damkör ur Motettkören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 22 september, 14 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lilla och stora barnkören
 Korvgrillning efter gudstjänsten

Söndag 29 september, helige Mikaels d.
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Mässa för stora och små, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 6 oktober, 16 e trefaldighet
11:00 Festmässa, Varberg
 Hela Varbergs församling firar 
 mässa tillsammans. 
 Young Voices, Varbergs Motettkör

Söndag 13 oktober, Tacksägelsedagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 20 oktober, 18 e trefaldighet
11:00 Gudstjänst, Varberg
 Carolikören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Stora och lilla barnkören
 Kyrklunch

Söndag 27 oktober, 19 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudsjänst, Apelvikshöjd

Lördag 2 november, alla helgons dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
15:30 Andakt, Apelvikens kapell
17:00 Andakt, Apelvikens kapell
18:00 Sånger om himlen, Sollyckan

Söndag 3 november, s e alla helgons dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Ungdomskören
18:00 Minnesgudstjänst, Varberg

Söndag 10 november, 21 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Mässa för stora och små, Apelvikshöjd
 Young Voices
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 17 november, s f domssöndagen
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 24 november, domssöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Carolikören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 1 december, 1 advent
11:00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Motettkör, Boys’ Voice
 Gunilla  Leander, trumpet
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Lilla och stora barnkören
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Varbergs församling
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Vardagsgudstjänster
Måndag
9:00 Morgonbön, Sollyckan

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

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

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

Fredag
8:30  Morgonbön, Apelvikshöjd

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 för maten, 30 
kronor per träff. 
 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 eller 
på www.svenskakyrkan.se/varberg

Pilgrimsvandringar
Kanske har du hört talas om pilgrims-
vandringar. Eller har du deltagit i en? Var 
med och hör mer om det och dela tankar 
med andra som funderar och vill bli inspi-
rerade.
 Är du nyfiken på pilgrimslivet? Är du 
nyfiken på vandringar? Har du egna erfa-
renheter från pilgrimsvandringar som du 
vill dela? Välkommen till en inspirations-
kväll med berättelser och bilder.
 Marie Lumsden, församlingspedagog, 
pilgrim till Trondheim och Santiago de 
Compostela och erfaren pilgrimsledare 
i Sverige. Thomas Karlsson, präst och 
pilgrim med lång erfarenhet av att leda 
vuxna och ungdomar på pilgrimsvandring.
 Tisdag 3 september 18:00-20:00 i 
församlingshemmet, Sveagatan 24 A.

Messy
Messy Church är ett lekfullt sätt att vara 
kyrka, alla åldrar tillsammans
Vi äter kvällsmat och sedan följer ett 
mingel med olika aktiviteter kring dagens 
ämne. Vi avslutar med en lekfull andakt. 
Allt är gratis, ingen anmälan.
Tre torsdagar 17:00-19:00 i Sollyckans 
kyrka
Torsdag 26 september
Torsdag 31 oktober
Torsdag 28 november

Bokcirklar
Tänk att få läsa en riktigt bra bok och 
dessutom få göra det tillsammans. Tre 
olika bokcirklar startar under hösten och 
de utgår från olika böcker. 
Söndagsskola för vuxna av Patrik Hag-
man, Kärleken jag längtar efter av John 
Ortberg och Just idag av Olle Carlsson. 
Mer information och anmälan på
 www.svenskakyrkan.se/varberg eller 
rebecca.kullenberg@svenskakyrkan.
se, 0340-81 315. Det kan bli fullt så 
anmäl dig i tid. 

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.

Knytkalas för fred
Varbergs församling är med i nätverket 
Varberg för fred som arrangerar ”Knytka-
las för fred”, där vi ger smakprov på vad 
vi i Varberg kan göra för fred, mänskliga 
rättigheter och miljö. Något att äta blir 
det också. 
Lördag 21 september 11:00-13:00 i 
Brunnsparken vid Varbergs kyrka. 

(Fortsätter på nästa sida.)
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Suicidpreventiva dagen
Varje dag tar i genomsnitt fyra personer i 
Sverige sitt liv.
 Tisdag 10 september är det Suicid-
preventiva dagen 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

Gymnasiekonfirmander
Att prata på riktigt, mötas utan pekpinnar 
och prestationer. För de i gymnasieåldern 
som inte är konfirmerade. Det går bra om 
du är konfirmerad också. Startar under 
hösten och träffas regelbundet under 
läsåret. Mer information och anmälan till 
Olle Philipsson, 0703-46 46 12 eller
olle.philipsson@svenskakyrkan.se

Bönedag
Kyrkan är öppen för bön 10:00-14:00. 
Vi ber för vår stad, vår församling och 
vår kyrka. Kom när du kan och stanna så 
länge du vill. Fika finns framdukat under 
dagen. Lördag 21 september i Sollyckans 
kyrka och lördag 30 november i Apelviks-
höjds kyrka. 

Oaskvällar
En kväll med mycket lovsång, undervis-
ning och möjlighet till personlig förbön.

Lovsång -platsen i Guds närvaro.
Samuel Björling, pastor i Viskadalskyrkan 
och lovsångsledare, undervisar. 
Daniel Reinholdsson tillsammans med 
Sollyckans lovsångsteam leder lovsången.
Söndag 13 oktober 18:00 i Sollyckans 
kyrka.

Skynda till Jesus
Berit Simonsson undervisar.
Lisa Lerman tillsammans med Sollyckans 
lovsångsteam leder lovsången.
Söndag 10 november 18:00, Sollyckans 
kyrka

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

Livsstegen
Den är ett kostnadsfritt självhjälpspro-
gram i 12 steg för alla ”normalstörda” 
människor där livsproblem, stora som 
små,  har skapat en känsla av vilsenhet. 
Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett 
stukat självförtroende, ett  destruktivt 
 beteende som det är svårt att komma ur, 
eller maktlöshet inför livets stora frågor.
 En ny grupp börjar torsdag 26 septem-
ber. Den kommer att träffas 12 torsdagar 
10:30-12:00 i församlingshemmet på 
Sveagatan 24. 
 För anmälan eller mer information se 
www.svenskakyrkan.se/varberg eller 
Gudrun Bengtsson, 0340-81 334 eller 
gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se

Det händer mer
Mer information om vad som händer i 
Varbergs församling finns på hemsidan 
och publiceras även på församlingens sida 
på Facebook. 

Möten: Terassen utanför Apelvikshöjds 
kyrka lämpade sig utmärkt för fika 
och goda samtal under sommarens 
cafétillfällen. 

Foto: Annika Magnusson
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Regnbågsnyckeln
Varbergs församling kommer under hösten att påbörja 
processen Regnbågsnyckeln, som är en hbtq-märkning för 
Svenska kyrkan. Syftet är att öka kunskapen och under-
lätta för hbtq-personer och deras anhöriga i församlingen. 
Varberg är en av de första församlingarna i Göteborgs stift 
som deltar i Regnbågsnyckeln. Detta står i samklang med 
församlingens vision:
 ”Varbergs församling vill vara en gemenskap med öppet 
hjärta för Gud och för medmänniskan. Med öppet hjärta 
vill vi söka Gud och ta emot tro, hopp och kärlek. Med 
öppet hjärta vill vi möta varje människa som en medmän-
niska och se våra olikheter som en rikedom.”

Att praktisera kärleksbudet
Att möta varje människa som en medmänniska och att 
se våra olikheter som en rikedom – det handlar om att 
praktisera kärleksbudet och den gyllene regeln, som sam-
manfattar den kristna etiken. Det handlar också om att 
lära känna och uppskatta 
mångfalden i Guds skapelse. 
Alla människor är skapade 
olika. Var och en är skapad 
till Guds avbild.
 För att kunna välkomna 
alla och behandla männ-
iskor lika är det viktigt med 
kunskap om våra olikheter. 
De senaste decennierna har 
kunskapen ökat om spänn-
vidden i könsidentiteter och 
sexuell orientering. Detta har 
lett till en omvärdering av vad 
som ska ses som normalt och 
naturligt för människor när det gäller identitet och famil-
jebildning, både i samhället och i kyrkans sammanhang. 
Vägledande för samtalet om hbtq-frågor i kyrkan bör vara 
omsorgen om människor med Jesus som förebild, och tro-
heten mot det som är kärnan i bibelns budskap. ”Kärleken 

vållar inte din nästa något ont”, skriver Paulus. ”Kärleken 
är alltså lagen i dess fullhet” (Rom 13:10).

För att välkomna alla
Svenska kyrkan välkomnar både homosexuella och he-
terosexuella par att gifta sig i kyrkan. Regnbågsnyckeln 
har utarbetats av Svenska kyrkan i samarbete med studie-
förbundet Sensus och EKHO, en ekumenisk rörelse för 
kristna hbtq-personer, för att vidga frågan om vigsel till att 
omfatta öppenhet och bemötande överhuvudtaget. Tanken 
är att alla församlingar i Svenska kyrkan kan ha nytta av 
att reflektera över hbtq-frågor och hur man är en inklude-
rande församling.

Process i flera steg
Regnbågsnyckeln är en process med flera steg. Först ska 
kyrkoråd och anställda i församlingen få en utbildning i 
hbtq-frågor under en halvdag. De som håller i utbildningen 

är en processledare från Göteborgs 
stift och en från Sensus. Sedan fort-
sätter processen med studiecirklar 
där man kan reflektera och samtala 
i mindre grupper. Utgångspunkt för 
studiecirklarna är boken Så att jag 
kan komma in, som är ett samtals-
material om att vara hbtq i ett kristet 
sammanhang. Samtalen ska utmynna 
i en mångfaldsvision, som kortfattat 
formulerar hur Varbergs församling 
ska arbeta för mångfald och öp-
penhet. Processen avslutas med att 
församlingen får ta emot hbtq-märk-
ningen Regnbågsnyckeln.

Fredrik Ivarsson, kyrkoherde i Varberg

(hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transper-
soner och queer)

Foto: Magnus Aronsson /IKON



Musik
Torgmusik
Ida Johansson, sång 
Anna Reinersman, harpa
Cirka 20 minuters musik. 
Lördag 7 september 10:00, Varbergs kyrka

Rachmaninovs andra pianokonsert
Anders Börjesson, piano
Lars-Ove Eriksson, orgel
Insamling till Varberg Home of peace.
Söndag 8 september 18:00, Varbergs kyrka

En tråd av nåd
Musik i Träslöv med körsångare från Styrsö församling.
Lördag 21 september 17:00, Träslövs kyrka 

Lunchmusik 
Jennyli Gustavsson, violin
Gun Svensson, sång och gitarr
Cirka 25 minuters musik.
Fredag 27 september 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik
Louise Muhl, orgel
Cirka 20 minuters musik.
Lördag 5 oktober 10:00, Varbergs kyrka

Gå med dig
Boys’ Voice och Lerums gosskör sjunger sånger från sin nya 
skiva Gå med dig. Sångerna är komponerade av Edo Bumba, 
Anette Wallin och David Oest.
Körledare Christina Wide och Yvonne Carlsson
Lördag 5 oktober 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Orgel och bild
Andreas Hjalmarsson och Elisabet Willix, orgel
Ulf Johansson, bild 
Våffelcafé från 16:00
Lördag 12 oktober 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Höstkonsert
Apelvikshöjds stråkensemble
Attilio Vampore, dirigent
Lördag 19 oktober  17:00, Apelvikshöjds kyrka

Urupförande av mässmusik
Mässmusik i folklig stil skriven av av Anette Wallin. 
Läs mer om musiken på sidan 13.
Kyrkokören medverkar
Söndag 20 oktober 16:00, Träslövs kyrka

Höstkonsert
Carolikören, Diakonikretsen och Torsdagskretsen bjuder in till 
en stunds gemenskap med sång och glädje. 
Torsdag 24 oktober 14:00-16:00, församlingshemmet på 
Sveagatan 24. 
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Lunchmusik
Ida Johansson, sång
Stoyan Illiev, sång och piano
Cirka 25 minuters musik.
Fredag 25 oktober 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Där du går
Melodiska meditationer och klangliga kontraster.
Ett möte mellan två musiker med olika bakgrund och med 
improvisation som gemensamt uttryck. Deras melodiska och 
klangliga värld tar sin utgångspunkt i musik med arketypiska 
melodier som folkliga koraler, gregorianik och visor i ett 
gränsland mellan improvisation och interpretation.
Anders Hagberg, flöjter, basflöjter, sopransaxofon och  
offerdalspipa
Johannes Landgren, orgel och piano
Söndag 27 oktober 18:00, Varbergs kyrka

Sånger om himlen
Vi lyssnar till och sjunger med i sånger som handlar om himlen.
Kajsa och Daniel Reinholdsson, sång och musik
Alla helgons dag, lördag 2 november 18:00, Sollyckans kyrka

Torgmusik
Monica Bengtsson, orgel
Cirka 20 minuters musik. 
Lördag 9 november 10:00, Varbergs kyrka

John Rutters Requiem
Varbergs Motettkör 
Elisabeth Eriksson, sopran
Jens Johansson, flöjt
 Anna Reinersman, harpa
Jonas Roman, orgel
Christina Wide, dirigent
Söndag 10 november 18:00, Varbergs kyrka

Önskekonsert
Rotarys Önskekonsert
Musiker från Varberg medverkar.
Musikönskare är Lina Brustad.
Biljettintäkterna delas mellan De anhörigas riksförbund  
och Almers hus.
Biljettpris  200 kronor.
Förköp på Rydholms dammode.
Lördag 16 november 15:00, Varbergs kyrka

Lunchmusik
Mikael Smedmalm, sång
Morgan Carlsson, trummor och sång
Elisabet Willix, piano
Cirka 25 minuters musik.
Fredag 22 november 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Levande ljus-konsert
Varberg Gospel firar 15 års-jubileum.
Don E Sanders, sång
Mats Bengtsson, trummor
Mikael Smedmalm, bas
Elisabet Willix, körledare
Lördag 23 november 17:00, Varbergs kyrka

Adventskonsert
Varbergs Vokalensemble
Första advent, söndag 1 december 18:00, Varbergs kyrka 
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Var med
En tidning för Träslövs  
och Varbergs församlingar

Fred, för en gångs skull
Körledarna för Boys´ Voice (Varbergs gosskör) och Laudate 
(Lerums församlings gosskör) samt kompositörerna David 
Oest och Edo Bumba hade samtal med gosskoristerna om 
den stora flyktingvågen hösten 2015. Många ensamkom-
mande barn och ungdomar sökte sig till Sverige och de 
flesta av killarna hade fått nya klasskompisar från bland 
annat Syrien. 
 En kille utbrast plötsligt: ”Kan det inte bara bli fred – 
för en gångs skull!” Textraden blev upptakten till en av 
sångerna på skivan som fått namnet Gå med dig!
Titeln Gå med dig syftar på körsångarnas önskan att gå 
bredvid de barn och ungdomar som tvingats lämna sina 
hem för att söka trygghet och få en framtid i vårt land. 

Tre dagar i studion
27 pojkar, körledare, kompositörer och några föräldrar 
tillbringade en helg i slutet av våren i en studio i Kållered 
och spelade in skivan Gå med dig.
 Om och om igen fick de sjunga samma del. De olika 
stämmorna för sig. När de inte sjöng spelade de kort eller 
dataspel i rummet utanför studion. Där var det fritt, men 
i studion var det hörlurar på för att höra den förinspelade 
musiken och fullt fokus på körledaren och framför allt 
inspelningsteknikern Lars Nilsson som berättade om de 
skulle ta om ett stycke eller sjunga igen. 
 Releasekonserten kommer att vara lördag 5 oktober 
17:00 i Apelvikshöjds kyrka. Då kommer båda körerna och 
musiker att medverka. 

Övervakar: Anette Wallin, Edo Bumba och David Oest som 
har skrivit text och musik är med och vägleder Lars Nilsson 
som ser till att det spelas in och mixas rätt. 

Studion: Christina Wide är körledare för Boys’ Voice och dirigerar 
en av stämmorna under inspelningen. Pojkarna från både Boys’ 
Voice och Laudate anstränger sig för att ha fokus trots att det är 
en lång dag. Pauserna när andra stämmor övar är välbehövliga. 


