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Husmor
Ann-Christin Fhager har ansvar för 
eventuell utlåning av husgeråd och 
dylikt. Telefon: 0730-29 89 39

Vi samverkar med 

Kyrkskjuts
Önskas skjuts till Håstenskyrkan 
kontakta Karl-Axel Fhager, tel. 
0704-662318.

Omslagsbild: 
Sankt Nicolai kyrka, Simrishamn. 
Karl Milles skulptur ”Ängel med trumpet” 
syns som en skugga på taket. 
Foto: Ann-Christin Fhager. 



Nu står vi på tröskeln till 
november. Närmast har vi alla 
Helgons dag, en högtid då 
ljusen tänds till minne av de 
nära kära som vi saknar och 
också om hoppet som vi har 
att mötas igen! Snart tänds de 
andra ljusen som inleds med 
första advent och fortsätter in i 
julhögtiden!

Vi vänder blicken mot Jesus som 
sade orden: Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte 
vandra i mörkret utan ha livets 
ljus. (Joh 8:12).

Vi får stämma in med psalmens 
ord och önska varandra en 
riktigt fin vintertid! 

Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. 
Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo.

Ett barn som kommer ifrån Gud ska lära oss sitt kärleksbud. 
Det är advent, och än en gång ska jorden höra änglasång.

Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland oss ska det bo. 
Det är advent, var glad, tänd ljus för Frälsaren av Davids hus

Inger Strömberg, ordförande

November
6 Söndag
Sönd efter Alla helgons dag
Joh 6:37-40
11.00 Gudstjänst. Östen Sundell. 
Inger Strömberg. Bosse Elftorp. 

8 Tisdag
17:00 – 18:45 Café Håsten
19:00 Kvällsandakt

10 Torsdag
11:30 Lunchbön
12:00 – 13:00 Sopplunch

12 Lördag 
09.00-11.00 Fredskyrka. Kvinna, 
liv, frihet -  röster från ett uppror.
Monir Salemi. Frukost 60 kr från 
08.45.  



13 Söndag
Sönd före Domssöndagen
Luk 12:35-40
11:00 Gudstjänst. Synnöve 
Bejegård. Lisbeth Petersson. 
Zacharias Holmdahl Sjöberg.  
Kyrkfika.
18:00 ”Mycket snack och lite 
verkstad” hos  Birgitta och 
Torbjörn Jansson.

15 Tisdag
17:00 – 18:45 Café Håsten
19:00 Kvällsandakt

17 Torsdag
11:30 Lunchbön
12:00 – 13:00 Sopplunch
14:00 – 16:00 Stick och tälj

20 Söndag
Domssöndagen
Joh 5:22-30
11:00 Gudstjänst. Charles Cimana.  
Ann-Christin Fhager. Bosse 
Elftorp. Kyrkfika.
13.00 Församlingens årsmöte. 

22 Tisdag
17:00 – 18:45 Café Håsten
19:00 Kvällsandakt

24 Torsdag
11:30 Lunchbön
12:00 – 13:00 Sopplunch

27 Söndag
Första Advent
Matt 21:1-9
11:00 Gemensam gudstjänst med 
Värö i Håstenskyrkan. Gunhild 
Ringberg. Lisbeth Petersson. Inger 
Strömberg. Kyrkfika.
18:00 ”Mycket snack och lite 
verkstad” hos  Birgitta och 
Torbjörn Jansson.

29 Tisdag
17:00 – 18:45 Café Håsten
19:00 Kvällsandakt

30 Onsdag 
19.00 Poesi för diakoni. En 
poesikväll för Diakonia 

December
1 Torsdag
11:30 Lunchbön
12:00 – 13:00 Sopplunch
14:00 – 16:00 Stick och tälj

4 Söndag
Andra Advent
Mark 1:14-15
11:00 Gudstjänst. Synnöve 
Bejegård. Ann-Christin Fhager. 
Leander Franke. Kyrkfika.

6 Tisdag
17:00 – 18:45 Café Håsten
19:00 Kvällsandakt

8 Torsdag
11:30 Lunchbön
12:00 – 13:00 Sopplunch



Januari
6 Fredag
Trettondedag jul
15:00 Gudstjänst 
med Julfest. Internationella 
kommittén. Inger Strömberg. 
Kyrkfika. 

8 Söndag
1 sönd efter trettondedagen
Mark 1:9-11
11:00 Gudstjänst med nattvard. 
Margareta Fhager. Lisbeth 
Petersson. Bosse Elftorp. 

15 Söndag
2 sönd efter trettondedagen
Joh 5:31-36
11:00 Gudstjänst. Claes Lager. 
Ann-Christin Fhager. Inger 
Strömberg. 

19 Torsdag
11:30 Lunchbön
12:00 – 13:00 Sopplunch

22 Söndag 
3 sönd efter trettondedagen
Joh 4:46-54
11:00 Gudstjänst. Charles 
Cimana. Inger Strömberg. Bosse 
Elftorp. 
18:00 ”Mycket snack och lite 
verkstad” hos  Birgitta och 
Torbjörn Jansson.

26 Torsdag
11:30 Lunchbön
12:00 – 13:00 Sopplunch
14:00 – 16:00 Stick och tälj

29 Söndag 
11:00 Gudstjänst. Margareta 
Fhager. Ann-Christin Fhager. 

11 Söndag
Tredje Advent
Luk 3:1-15
11:00 Gudstjänst med nattvard. 
Ulf Petersson. Lisbeth Petersson. 
Inger Strömberg. Kyrkfika.
18:00 ”Mycket snack och lite 
verkstad” hos  Birgitta och 
Torbjörn Jansson.

13 Tisdag
17:00 – 18:45 Café Håsten
19:00 Kvällsandakt

15 Torsdag
11:30 Lunchbön
12:00 – 13:00 Sopplunch
14:00 – 16:00 Stick och tälj

18 Söndag
Fjärde Advent
Luk 1:39-45
11:00 Gudstjänst. Margareta 
Fhager. Ann-Christin Fhager. 
Zacharias Holmdahl Sjöberg.  
Kyrkfika.

24 Lördag
Julafton
10:00 Julandakt. Samling vid 
krubban. Inger Strömberg. Bosse 
Elftorp. 



Kristus är världens ljus

Kristusgestalten har alltid fascinerat. Kristus är världens 
ljus, världens fred och världens liv. Kristus står för kärlek 
och enhet. Det är till Kristus vi kan sätta vårt hopp. Med 
Kristus får vi tala om allt det som tar plats i våra inre 
världar nu. Vi får också tala med varandra och be tillsam-
mans. 

 Dagens tema ”Blicken på Jesus” som Anders Mark-
lund har föreslagit ledde mina tankar till en händelse som 
utspelats 77 år tillbaka i tiden. En händelse jag hört berät-
tas sen jag var barn och sedan läst om. Troligen är det flera 
av er som läst om händelsen.

Andakt vid Gemenskapsdag i Värö

Så här var det: I Kristinebergsgruvan ett par mil utanför Lycksele i Lappland 
arbetade den 28 november 1946 maskinborraren Johan Olofsson med malm-
lastning på 107 meters nivå. Han sköt en sista salva strax före midnatt och gick 
sedan av sitt skift. ”Ingenting ovanligt syntes, utan jag gick hem som vanligt” 
berättar han. Klockan fem nästa morgon, den 29 november 1946 började Olofs-
sons arbetskamrat Albert Jönsson sitt skift och när han kom in i brytningsrum-
met frapperades han av en märklig syn som var tydlig på bergväggen. En 
Kristusgestalt, över 2 meter hög, sågs i strålkastarbelysningen i silverglänsan-
de, vit kvartsit, i kontrast mot den mörka bergväggen. Jönsson, som fått se det 
märkliga först, gick in till en arbetskamrat och berättade vad han sett och efter 
ett tag kom gruvfogden och fick se Kristusbilden. 

Fotografer tillkallades och ryktet spreds. De övriga arbetarna kom för att 
se och snart kom det tillresande från olika håll för att betrakta detta märkliga. 
Västerbottens Folkblad rapporterade att ”Kristusbild framträder i skifferlager 
på 107 meters djup” och massor av journalister strömmade till. Det berättas 
att många som såg blev berörda. Under några veckor fortsatte strömmen av 
besökare och trots att det innebar merarbete för de anställda, som fick hjälpa 
folk att klättra på den lodräta stegen i mörker, så var gruvledningen libe-
ral och tillät folk att besöka gruvrummet. Arbetet fortsatte som vanligt och 
allteftersom brytningen pågick fylldes rummet igen av grus och slam. Efter ett 
par veckor syntes bara överdelen av gestalten, som bara på några dagar hade 
mörknat betydligt och efter ca två månader syntes den inte mer. Det finns ett 
foto på originalbilden som har tryckts och spridits i väldigt stora upplagor och 
gett kännedom om händelsen. Idag finns där en ekumenisk kyrka, den enda 
i världen i sitt slag, 90 meter under jord, bara ett fåtal meter från platsen där 
Kristusgestalten var synlig. Kyrkan invigdes 1990. Och på fondväggen finns 
en konstruerad Kristusbild, gjord efter originalet som sågs på bergväggen 
1946.



Vår församling i Varberg ordnade tillsammans med Equmeniakyrkan i  
Värö en gemensam församlingsdag den 17 september. Temat för dagen 
var Blicken på Jesus vilket var ämnet för Anders Marklunds inspire-
rande föreläsning. Övrigt program under dagen för de 30 deltagarna 
var en Skapelsevandring i området, tillverkning av kors (se bild), 
papperstranor med hjälp av origami. Ett varmt tack till allas som bi-
drog till att göra denna dag så inspirerande. 

     Lisbeth Petersson

 För ett antal år sedan hade jag möjlighet att vara där och se. För att komma 
till kyrkan måste man åka buss 90 meter ner i det mörka berget och bussen 
stannar alldeles utanför kyrkporten. Det var spännande. När vi kom in var 
kyrkans fondvägg med Kristusgestalten upplyst och i hela kyrkan brann 
levande ljus. Det var en stark upplevelse för mig. 

Olofsson, som var bland de första som såg Kristusbilden har sagt: Något 
bra minne för olika saker som hänt i livet har jag inte, men aldrig kommer jag 
att glömma sekunderna, när jag såg Kristusbilden på väggen. Min första tanke 
var, det är ju Jesus! En präst i Kristineberg har skrivit: ”Jag tror att Kristus-
gstalten i Kristinebergsgruvan är ett Guds tecken. Jesus har verkligen visat 
sig i berget. När jag tar ner mina konfirmander till underjordskyrkan blir de i 
regel väldigt gripna av vad de hör och ser”.

Min övertygelse är att Kristus finns hos oss idag också, osynlig men verklig.

Gunhild Ringberg

Susanne Elftorp i arbete. 
Foto: Lisbeth Petersson

Anders Marklund. 
Foto: Gunhild Ringberg. 



  
Församlingsboken
Nya medlemmar
Charles Cimana, Annemarie 
Ntirenganya Cimana och deras 
barn: Patience, Priscilla, Princess  
och Promise Cimana.

Rättelse i matrikeln 
Andreas Lindqvist 
tel 072-550 2300

Program för 

Lördag 5 november 11.00. Gudstjänst i Allhelgonatid. Gunhild 
Ringberg. Rolf Törnblom. Maj-Brith Johnson. 

Söndag 27 november 11.00 1:a Advent.  Gemensam gudstjänst i 
Håstenskyrkan. Gunhild Ringberg, m.fl.

Söndag 11 december 11.00 Gudstjänst i adventstid. 
Gunhild Ringberg, J Berdén, Maud Malmer, Back.

Söndag 18 december 16.00 och 19.00 
Julens sånger ekumeniskt i Värö kyrka. 

Måndag 26 december 14.00 Julgemenskap. 
Gunhild Ringberg, Maj-Brith  Johnson, m fl. 

Onsdag 18 januari Ekumenisk bönevecka i Bua kyrka. 
18.30 Mässa. 19.15 Föredrag Claes Lager.

Söndag 29 januari 14.00 Nattvardsandakt. 
Gunhild Ringberg. Församlingens årsmöte.

Värö

12 november 09.00-11.00 

KVINNA, LIV, FRIHET-   
röster från ett uppror.

Monir Salemi.  har sitt ursprung 
i kurdiska Iran. Hon var aktiv i 
revolutionen mot shahen 1979. 
Idag gör de iranska kvinnorna 
uppror mot den islamiska 
republiken.

Vi ser fram emot en mycket 
intressant frukost.

VÄLKOMMEN!

Frukost 60 kr serveras från 08:45.



Vecka 42-43 i Håstenskyrkan

Söndagens gudstjänst skedde 
i form av en Cafégudstjänst 
under ledning av Inga-Lill 
Ramnefors och Inger Strömberg. 
Samtal om Tro och Tvivel ägde 
rum vid borden. Vid ett bord 
skedde samtalen på engelska 
under ledning av Emmi Bramis. 

Söndag

Tisdag kväll inbjöds till för-
samlingsmöte med samtal om 
framtiden. Hans Dahlgren och 
Ingegerd Elftorp ledde det hela.

Måndag, tisdag, onsdag
Läxhjälp från kl 14 då eleverna 
kommer och får mellanmål. 
Därefter får de hjälp med läxor 
av flera engagerade ledare. 

Tännforsen
Livet är som Tännforsen.
Livet är vatten,
Livet kommer ur vatten.  

En människa är som en vattendroppe.
Kommer ur en stor stilla sjö
en brusande fors, full av vattendroppar.

 En del far fort
rakt fram
en del stannar upp i stilla sel
en del lyfter i höjden
och frigör sig som individer 
ur vattenmassan.

En del störtar rakt fram mot stora klippor
och slår sig
men alla ska utför stupet
till det okända
och alla blir vi ändå 
till samma lugna sjö
fast en annan 
på andra sidan.
Det är bara vägen 
som varit olika,
under färden har vi varit åtskilda.

 Ulf Norenius 1985 

Poesi för diakoni var rubriken 
denna kväll. Vi läste medtagna 
dikter, åt frukt och samlade in 
pengar till Diakonia. Det var en 
mycket fin kväll med goda sam-
tal. Välkommen med på nästa 
tillfälle den 30 november. 

Onsdag



Tisdag - Språkcafé

Vi komma från alla håll...
På tisdagskvällarna kommer det 
folk från alla håll, Afghanistan, 
Belarus, Burundi, Eritrea, 
Etiopien, Iran, Japan, Kongo 
Kinshasa, Liberia, Polen, Syrien, 
Tanzania och Thailand och 
Zambia till Håstenskyrkan. Det 
kommer en del Varbergsbor 
som också vill ha en pratstund 
och dricka lite kaffe. Vi möts 
mellan kl 17.00 – 18.45. De som 
vill får stanna och delta i en kort 
kvällsandakt.

Våra cafégäster besöker 
oss för att ”svenska till sig”. 
Kanske främst för språket, men 
vi samtalar inte bara om språk, 
ordalydelser, vad menas med 
en kaffe? Eller hur fel och roligt 
det kan bli om en blandar ihop 
lägesord såsom orden i, under, 
ovanpå osv? Vi samtalar också 
om traditioner, och om hur kallt 
det kan vara och upplevas vara 
här i Varberg. Eller om vad som 
kommer på……   

Vi spelar spel med de yngre, de 
som vill. En del gäster har med 
sig sitt SFI-material och får hjälp 
med läxan.  

Varje gäst har sin berättelse 
att dela, ofta blir det goa skratt. 
Men bakom dessa finns säkert 
saknad och oro. Hur ska det gå 
för dem som är kvar där hemma 
och hur ska det gå här i det nya 
landet? Kommer jag att få träffa 
de mina igen och hur ska det 
bli? Vi är glada att vi kan lysa 
upp veckan lite, för våra gäster 
och vi tackar Gud för våra nya 
fina vänner. Här är inte jude 
eller grek, man eller kvinna, vi 
är alla ett i Kristus.
”Gud, låt Håstenskyrkan bli en 
naturlig mötesplats för oss alla”.

Du som känner att du vill och 
kan engagera dig i språkcafeét. 
Du är välkommen med. Tror 
inte att vi kan bli för många.

Runa Jönsson



Torsdag

Lunchandakt varje torsdag kl 11.30 kring ljusbäraren. 
Kl 12.00 serveras soppa. Här syns de glada köksdamerna 
Ann-Christin Fhager och Lena Petersson som bjuder på 
soppa. 

Maten låter sig väl smaka. 



Strimmor av hopp

Från vänster: Ulf Norenius och Anders Kompass. Foto: Gunhild Ringberg

Strimmor av hopp var ämnet för Anders Kompass medverkan vid 
fredsfrukosten i Håstenskyrkan den 3 september. Församlingssalen var 
fullsatt med intresserade åhörare som även fick ställa frågor. Anders 
Kompass berättade om hur han började arbeta för Frikyrkan hjälper 
(nuvarande Diakonia) i Guatemala. Han blev senare FN-anställd och 
byggde bland annat upp lokala kontor för mänskliga rättigheter i 

Colombia, Mexiko och Guatemala. 
År 2014 blev han mycket uppmärk-
sammad efter att ha slagit larm om 
sexuella övergrepp mot barn av 
franska fredsbevarande FN-solda-
ter.  Daniel och Hilda Alvarado med 
rötter i El Salvador hade en särskild 
koppling till Anders då han år 1986 
gav dem och flera andra strimmor 
av hopp när han hjälpte dem att 
fly till Sverige. Återseendets glädje 
var stor för alla tre denna morgon 
(se bild). Just nu arbetar Anders 
Kompass med att bygga upp en ny 
myndighet för mänskliga rättigheter 
i Lund.


