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Inledning av kyrkoherden
Vi kan med tacksamhet se tillbaka på församlingslivet 2014 i Lindberga församling..
Berättelsen om församlingens år står i kontrast till den rätt vanliga föreställningen om att
färre går i kyrkan, att de som kommer är äldre och efter kommer dem kommer ingen.
Vi kan med glädje konstatera att fler gick i kyrkan 2014 än året innan. Församlingen är en
god gemenskap där gamla och unga trivs tillsammans. Engagemanget ökar både bland
ungdomar och vuxna. Det är också roligt att pengarna räcker relativt för det som vi
hoppas växa och utvecklas. Årets ekonomiska resultat och kassaflöde ger hopp om
församlingsutveckling i framtiden, inte minst bland mäniskorna som bor i de nya
områden som byggs i
Församlingens resultat 2014: 1 940 586 kr
församlingen.
Budgeterat resultat för verksamhetsåret: 347 000 kr
Inför 2014 stod vi inför följande utmaningar (som finns utförligt uttryckt i Mål och
handlingsplanen för 2014):
Planeringsdagar. Grunden för församlingens visioner är det målarbete som initierades
hösten 2009 under konferensen på Grötö. Det fick en översyn 2011 i Lilleskog. Nu
behövde vi utvärdera de uppställda målen och ta ut ny riktning i målarbetet. Kyrkoråd och
personal var på planeringsdagar på Flämslätts stiftsgård under hösten 2014. Där stakade vi
ut mål som bär oss in i 20-talet. Vi bestämde oss för hur vår närvaro i de västliga delarna
av församlingen skall se ut framöver. Vi vill främst fokusera på närhet tillsammans med
andra samhällsinstitutioner såsom skola, idrottsklubbar och andra föreningar. Vi tänker
oss en lokal som vi gärna delar tillsammans med andra aktörer, men vill inte bygga en ny
kyrka. Vi satte också upp andra mål du kan läsa om i 2015 års Mål och handlingsplan.
Vårt Hus var inne på sitt andra verksamhetsår. Vi ville
fortsätta tänka nytt och utgå från det ideella
engagemanget och lusten. Verksamhetens innehåll i
Vårt Hus har inte förändras i någon större grad under
2014. Några av de första aktiviteterna vi prövade
fungerade inte. Däremot har det som består blivit mer
etablerat och rotat. Visionen som bär Vårt Hus bärs
nu av fler personer. Verksamheter som Messy Church
har blivit tryggare och fått rutiner inte minst bland de
ideellt engagerade. Visionen och verksamheten i Vårt
Hus intresserar även många andra församlingar som
ber om besök eller föreläsningar.
Vi ändrade inte i gudstjänstlivets utformning. Vi har funnit
Blomsterarrangemang, i ”tillsammans
vårt sätt att fira vår söndagsgudstjänster. Här finns
plats både till fördjupning för de som deltar
i Vårt Hus”
regelbundet och en öppenhet och begriplighet för
dem som deltar för första gången. Dopföljen, barn och ungdomar kan finna sig väl till
rätta.
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Axplock från 2014:
Lito-Körens ”7 ord” på
långfredagen med Ulf
och Åsa Normark
Sommarens
Konstprojekt i Torpa
kyrka
Ledarläger på Eja
Märtas gård.
Gudstjänstforums
grillfest i Vårt Hus på
nya altanen
Julens sånger i
Stamnared med V/S
kören
Planeringsdagarna i
Flämslätt
Svenska Kyrkans Unga
bildas
Projektarbetet med
Valinge kyrka
Första
friluftsgudstjänsten vid
kvarnen på Norra Näs
Frukostgudstjänster i
Belid
Martina blir präst i
församlingen. Lisa och
Timmy gör sitt sista år.

Ambitionen att skapa ett gemensamt boende i
prästgården i Lindberg grusades under våren då huset
befaras vara hälsovådligt och vi inte ser att vi kan göra
mer för huset. Vi har hyregäst kvar senvåren 2015. På
sikt kommer vi förändra användandet av tomten, vilket
troligen innebär att prästgården måste rivas.
Ungdomsverksamheten fortsätter att frodas och under
hösten bildade Svenska Kyrkans Unga en lokalavdelning
med egen styrelse i församlingen.
Under 2014 slutade Lisa Wiklund vår diakon och
Timmy Ullhag vår församlingsassistent för tjänst i
andra församlingar. Samtidigt blev vi tre präster i
församlingen när Martina Vallerius anställdes som
komminister. Nya befattningsinnehavare i en liten
församling innebär många förändringar.
När vi nu ser tillbaka så präglades inte 2014 året främst
av förändringar, utan av fördjupning. Vi fick låta
gudstjänstgemenskap, ideellt engagemang och livet i Vårt hus få
rota sig. Vi talade ofta om att gå vidare från trevligt till
angeläget. Att ta sig tid före och efter aktiviteter för att
se varandra. Att de som engagerar sig får en fördjupad
förståelse av sitt eget uppdrag. Och min upplevelse är
att vi som församling har fått tjockare rötter under året.
En from och jordnära gemenskap där många finner en
plats. En resa som kan speglas i bibelordet från Jeremia
17:7-8:
”Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt
till Herren.
Han blir som ett träd planterat nära vatten.
Det sträcker sina rötter mot bäcken.
Det har inget att frukta av hettan,
bladen är alltid gröna.
Det ängslas inte under torra år,
upphör inte att bära frukt.”

Lindberg i vita veckan 2015
Olle Philipsson, kyrkoherde
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Översiktlig verksamhetsstatistik i församlingen 2014:
Tabellerna nedan ger en uppfattning av deltagandet i våra verksamheter. Listan är
inte fullständig utan innehåller de verksamheter som fört deltagarstatistik. Det finns fler
grupper såsom konfirmander, Utter, veckobön och mässa m.m.
antal
antal
antal
antal
grupper deltagare grupper deltagare
2014
2014
2013
2013
Vuxenverksamhet
arbetskretsar
2
20
2
20
Bibel och samtalsgrupper:
Bibelsamtalsgruppen i
Valinge och i hemmen
Sorgegrupper

2
1

20
11

2
2

26
19

Grupper med kulturell
inriktning:(Ljusstöpning &
samtal om tid)

2

24

1

9

Övriga grupper.
(Måndagsträff, trädgårdsträff
forum)
Vuxenkörer

3
2

56
96

3
2

56
94

31

294

467

137

447

Öppen verksamhet
Öppen verksamhet: (Tala
film, Stick och sy,
Tillsammans)

antal
tillfällen
2014

Öppen
gemenskapsverksamhet (8090 årsfest, marknad)

Barn och
ungdomsverksamhet.
Fasta grupper:
Kyrkans barntimmar
Musik och Pyssel
Ungdomsledare
barnkörer
Ungdomskörer
Musikensemble; TPB

antal
antal
deltagare grupper
2014
2013

antal
grupper
1
1
3
1
1

10
13
29
49
6
6

antal
deltagare
2013
1
1
3
1
1

10
29
36
36
11
5

Öppen verksamhet
Vuxenbarngrupper antal barn
Vuxenbarngrupper antal
vuxna
Öppet hus
Ungdomshäng + Utter

antal
antal
deltagare grupper
2014
2013

antal
grupper
3

878

2

633
147
393

antal
deltagare
2013
3

784

2

492
693
780

I den öppna vuxenverksamheten finns en nedgång i deltagandet under 2014.
Förändringen är noterad och gäller främst de öppna grupperna i Vårt Hus. Niklas
Strandberg har fått i uppdrag att tillsammans med övriga ansvariga se efter hur dessa
grupper kan utvecklas. Under 2014 kom samtalsgrupper att fungera bättre än tidigare och
samla mer människor.
Samverkan med övriga församlingar i kontraktet
Mål 2014
 Vi fortsätter det inledda samarbetet kring annonsering och vårt församlingsmagasin ”Var Med”.
 Vårt samarbete kring pionjärmissionen med Varberg och Träslöv finns nu som ett nätverk.
 Vi deltar aktivt i samtalet om ungdomsverksamheten i kontraktet och inser att vi är beroende av
varandra.
Gemensam information
Vårt församlingsmagasin ”Var Med” som vi gör tillsammans med Träslövs och Varbergs
församlingar är nu etablerat. Under 2014 ändrades också distributionssätt och tidningen
når nu alla församlingsbor. Varje vecka annonseras våra verksamheter tillsammans med
övriga församlingars i kontraktet på en helsida i Varbergsposten. Samarbetet har funnit
sina rutiner på ett bra sätt. Församlingsbor berättar ofta att de sett våra utskick och
annonseringar.

Pionjärmission
I Träslöv och Lindberga har vi under året fokuserat på konkret verksamhet på
hemmaplan. Vi använder det gemensamma erfarenheterna utifrån
pionjärmisssionsprojektets men har inte haft någon direkt samverkan.
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Samverkan i ungdomsverksamheten
Under året hölls rådslag om konfirmand och ungdomsverksamheten tillsammans med
övriga ungdomsansvariga i kontraktet. Niklas Strandberg gjorde en gemensam broschyr
om alla konfirmandgrupper i hela kontraktet. Vi genomförde också en ledarutbildning
tillsammans med Träslövs församling.
Vi genomförde en lyckad ungdomsresa till Taize tillsammans med Tvååker, Träslöv och
Borås.

Gudstjänstlivet 2013
Mål för 2014
 Under 2013 var vi försöksförsamling för kyrkans nya handboksförslag. 2014 blir ett interimår
i väntan på beslut om handboksförslaget.
 Vi bevarar gudstjänststrukturen från 2013. Kl 9.30 Högmässa. 11 Gudstjänst med rätt att
vara liten. 18/19.00 En kvällsgudstjänst eller mässa
 Varje höst och vårterminen hålls minst en gemensam Gudstjänst för hela församlingen.
 Vi vill fortsätta utveckla lekmannaengagemanget och ger särskilt fokus på konfirmandernas och
ungdomarnas deltagande i gudstjänsten.
 Gudstjänstforum för alla som vill förbereda våra gudstjänster anordnas ett flertal gånger under
terminerna.
 Värdarna ses tillsammans med konfirmandledarna för att dela uppdraget om söndagarna.
 Sommarmusiken på söndagskvällarna fortsätter under sommaren 2014
 Vi firar Gudstjänster i Vårt Hus som upptakt på våren och avslutar fasteinsamlingen där.
 Vi utvärderar och utvecklar cafégudstjänsterna i Tångaberg
 Vi hoppas få fira friluftsgudstjänst på Norra näs vid kvarnen, utöver de vi vanligen firar
(gökotta i Valinge, Tiondeboden Valinge prästgård, midsommar i Torpa eller Lindberg, Klasa
och Hamre kulle.)
 Vi har ambitionen att planera in ett extra musikinslag någonstans varje söndag
Gudstjänst i veckan:
Måndagar: Förbönsstund i Lindbergs kyrka
Tisdagar:
Gudstjänst/mässa på Lindgården
Ungdomsmässa i Lindbergs kyrka under terminerna
Onsdag:
Första onsdagen i månaden morgonmässa
Messy Churchkvällar avslutas i form av en enkel gudstjänst.
Torsdag:
Morgonbön i Lindbergs kyrka under sommaren.
Vi har arbetat med gudstjänstlivet utifrån ovanstående formulerade mål och uppfyllt
samtliga. Det är också glädjande att vi var fler som firade gudstjänst i församlingen
för andra året i rad!!
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Handboken
Efter ett andra år med det nya handboksförslaget känns liturgin van och naturlig, i alla fall
för de som regelbundet deltar. Vår församling är nog generellt sett mer positiv till
förslaget och delar sällan den kritik som framförs, inte minst av musiker ute i landet.
Struktur
När vi är tre präster blev det möjligt att dela upp söndagens gudstjänster mellan oss på ett
bättre vis. Det betyder att prästen oftare kan komma i god tid och stanna kvar i
gemenskapen efter gudstjänsterna vilket har varit värdefullt. Under året bestämde vi
därför att alltid ha kyrkfika efter morgonens mässa. Prästerna har också vinnlagt sig om
att förbereda predikan för de olika gudstjänsterna på söndagen på ett mer fördjupat sätt.
Förändringen har skapat en bättre närvaro i stunden.
Traditionsenligt har vi firat en gemensam gudstjänst för hela församlingen på
Kyndelsmässodagen i Valinge. 28 september firade vi en gemensam gudstjänst med alla
körer och all personal.

Ungdomars deltagande.
Under terminerna har 4-5 konfirmander hjälpt värdarna vid varje gudstjänst. Värdarna
har ringt konfirmanderna under veckan och engagemanget har varit fantastiskt. Under
året har flera gudstjänster skapats av eller för just ungdomar. Förutom våra vanliga SOS
gudstjänster (för små och stora) kan följande nämnas:
 16 mars: ”Falla fritt” en temamässa med ungdomar och Musiker från Vallda,
Kullavik och Onsala i Lindbergs kyrka.
 Skärtorsdagsmässa med ungdomskören i Lindberg.
 Annandag påsk: Mässa ”På vägen till Emmaus” Konfirmandledarna dramatiserade.
 19 oktober: Kvällsmässa Ungdomskör ”För dig – texter och tankar i tiden” med
sånger av bl.a Lars Winnerbäck.
Barn och ungdomars deltagande i gudstjänsten är naturligt. Under året har
gudstjänstforum träffats tillsammans med ungdomsledarna för att lära känna varandra och
ta ett mer gemensamt ansvar i församlingen.
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Musik i gudstjänsten
Under året har nästan varje söndag innehållit ett extra musikinslag. Församlingens 7 körer
har aktivt medverkat under många tillfällen. Under sommaren har vi haft sommarmusik
varje söndagkväll med inbjudna musiker. LiTo-kören genomförde ett musik projekt under
våren tillsammans med Ulf och Åsa Normark. Sångerna ur ”7 ord” har berört många
under året, inte minst kören själva.
Övrigt om sommarkonserter musikaler med mera står att läsa i musikernas
verksamhetsberättelse.

Cafégudstjänsterna i Belids Lokaler i Tångaberg.
Under våren utvärderade vi Cafégudstjänsterna som vi haft i Belids lokaler under 5 år.
Vi provade att ha frukostgudstjänst med frukost och samtal några söndagsmornar under
våren. Gudstjänsterna blev fina. Men när ansvariga resonerat prioriterar vi behovet av att
fira gudstjänst i våra kyrkor på söndagarna. GU bestämde därför att vi under hösten inte
skulle ha några cafégudstjänster utan satsa på gudstjänsterna i kyrkan. Med en tydligare
regelbundenhet och fika efter varje morgonmässa framstår beslutet fortfarande som ett
klokt sådant. Mycket talar för att vi nu har slutat använda lokalen i Tångaberg för att
istället använda oss av Vårt Hus.
Forum
Gudstjänstlivet har planerats i GU och Forum med alla kyrkornas värdar samlade på en
plats. Torpa, Stamnared och Valinge har också haft några egna arbetsmöten var för sig.

I
veckan
Vi lägger stor vikt vid att mötas för andakt och gudstjänst också under veckorna. Som
synes i tabellerna redan är det många som deltar i veckans andakter och Gudstjänster.
Det är värt att notera att närmare 2000 har tagit emot nattvarden under veckans mässor i
jämförelse med 1600 under söndagarnas mässor.
Under sommarmånaderna ersattes kvällsmässan på tisdagar med morgonbön torsdag
morgon. Under fastan hölls passionsandakter i Valinge kyrka.
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Messy Church
Messy Church är en verksamhet som gör anspråk på att innehålla allt som är kyrka.
Verksamheten passar inte in i våra normala statistiska ramar. Messy Church är på många
vis en gudstjänst. Den innehåller, bön, undervisning, gemenskap, tillbedjan. Under året
har flera hittat vårt nya sätt att vara kyrka. En del väljer att endast delta i den
gemenskapen och fira gudstjänst på det sättet. Andra blir hemmastadda genom
gemenskapen i Messy Church och finner det naturligt att dyka upp även på en av
söndagens gudstjänster ibland.
I tabellerna nedan ser vi hur deltagandet i gudstjänsten har ökat 2014 jämfört med 2013.
Gudstjänststatistik
Tabell 1 Statistik huvudgudstjänster
(dvs gudstjänster firade i församlingen på sön och helgdag A-G1)
År
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Antal Gudstjänster
146 150 144 156 175
183 208
Antal deltagare
7519 7489 6717 7603 8656 10394 9427
Antal genomsnittligt
deltagande
51,5
50
47
49
49
57
45
Tabell 2
Statistik huvudgudstjänster och musikgudstjänster A-G1 + K)
År
2014
2013
2012
2011
2010
2009 2008
Antal
161
164
157
175
187
196
219
Gudstjänster
Antal
9 642
8 908
8 286 11 037 10 478 13 151 11 680
deltagare
Antal
genomsnittligt
60
54
53
63
56
67
53
deltagande
Tabell 3 Andakt och gudstjänst i veckan

2014
Anta Antal
kommunil
deltagare kanter
Veckomässor

70

2160

Veckobön
Summa

72
142

932
3092

1951*

2013
Antal

Antal
kommunideltagare kanter

79

1700

76
155

840
2540

1592

*1951 st kommunikanter i veckan kan jämföras med 1593 st under huvudgudstjänster
2014. (2013 var det 1857).
Sammanlagt har 12754 st deltagit i våra gudstjänster och andakter (11448 st år 2013).
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Att deltagandet i våra gudstjänster ökar/bibehålls kan bero på olika faktorer:
 En orolig omvärld där den individualistiska livssynen blir svagare.
 Många dop i gudstjänsten och följen som deltar.
 Konfirmandernas engagemang
 Vårt nya sätt att annonsera i VP, har blivit etablerat och välkänt
 Många trivs i våra sammanhang och talar väl om sina gudstjänstupplevelser
 Ett rikt och uppskattat musikliv
Kyrkliga handlingar
2014

2013
103

2012
90

2011
98

2010
101

2009
77

85

81

70

74

78

68

87

79%
92
81

78%
64
63

76%
75
79

77%
75
75

88%
76
x

54

56

42

48

40

58

69%

67%

61%

53%

x

78%

80%

70%

64%

x

x

52

49

46

52

45

60

23

13

22

17

18

15

23

25

25

22

24

16

0

1

1

1

1

x

0

2

0

2

1

x

30

37

43

41

40

35

33*

30*

29*

39

41

30

143*

149*

118*

138

140

122

Antal födda (SCB)
Antal döpta församlingsbor
(ministrialboken)
Döpta av födda
Antal förrättade dop
Antal 15-åringar(SCB)
Antal konfirmerade
(ministrialbok)
Konfirmerade av 15åringar i %
Konfirmerade av
antecknade och
kyrkotillhöriga
Antal konfirmerade i vårt
arbete
Antal vigslar med
församlingsbor
(ministrialboken)
Antal förrättade vigslar
Kyrklig välsignelse
(ministrialboken)
Förrättade välsignelser
Antal begravda
församlingsbor
(ministrialboken)
Antal förrättade
begravningar
Summa förrättade handl.
(Exkl. konf.)
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*Till redovisade begravningar är de begravningar som
förrättats av församlingens musiker och präster på s:t Jörgens kapell exkluderade
Vi har många dop och också firat 27 fristående dopgudstjänster med 927 deltagare (22 st
med 751 deltagare 2013).
Vi har en fortsatt hög andel församlingsbor som väljer att döpa sina barn. Valet att döpa
är inte självklart och församlingens bemötande och utformning av dopgudstjänsterna är
av stor vikt. Att möta och bemöta alla som kommer i samband med dop kräver gott om
tid och resurser. Det är därför roligt att se att vårt arbete bär frukt. Under 2014 blev det
vanligare än tidigare att föräldrarna inte var tillhöriga men ändå valde att döpa sina barn.
Det hände också vid ett flertal tillfällen att föräldrarna efter dopet valde att bli
medlemmar.

Vi möter många människor i samband med de kyrkliga handlingarna. Det finns en god
förståelse i församlingen för vikten av ett gott bemötande och en god situationsanpassad
förkunnelse. Det går inte heller att överskatta musikens betydelse. Vi får också
genomgående positiv respons på vårt sätt att genomföra de kyrkliga handlingarna.
I församlingen skickar vi ut kort till nyblivna föräldrar med inbjudan till dop.
Församlingens egna nydöpta barn har fått en doppresent i form av en body med texten
”Ny medlem i Lindberga församling”
Vi märker också att de dop som sker i Gudstjänst fungerar bättre än de enskilda.
Församlingen bär dopföljet på ett gott vis och vi får dela söndagens ord tillsammans på
ett kanske oväntat vis för dopföljet.
Vigslar och begravningar sker i samma omfattning och på samma sätt som tidigare år.
Minnestunder i församlingshemmen blir alltmer ovanligt.
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Musiklivet
Mål 2014
Musikverksamheten i församlingen röner stor uppskattning och den utgör en stor del av vår verksamhet.
Under 2014 lägger vi fortsatt mycket resurser och engagemang i olika typer av musikmedverkan.
Körverksamheten fullgör både en del av församlingens uppdrag i både gudstjänst och
undervisningssammanhang.
De stora musikprojekten samlar många och är också ett sätt för församlingen att synas.
Grupperna och deras övningar är också viktiga för den gemenskap de skapar. Förutom rena körgrupper
och musikband är musiken ett viktigt inslag i andra grupper, ex musik och pyssel, sångsamlingarna i
Vuxen-barn, Messy Church och kyrkans barntimmarna.
Verksamhet:
 lilla dam- och lilla manskören åk 1-2
 Mellankören åk 3-5
 The Parish band åk 3-6
 Ungdomskören åk 6-9
 Musik och pyssel i Valinge fr 6 år
 LiTo-kören
 V/S-kören

Projekt 2014.
 Ny eller flytt av kör till Vårt Hus för
elever på Bläshammar Dropin-kör då
och då Körbesök från Norge med
konsert
 Julkonsert
 Musikalprojekt med barn och ungdom
under våren.
 Musikprojekt ungdomskören och
konfirmanderna
 Barnkörläger
 Sommar musik

111 Musikverksamhet
Utfall
Budget Avvikelse
896 000 820 000 -76 000
Personalkostnader
kr
kr
kr
263 000 205 000 -58 000
Övriga kostnader
kr
kr
kr
Under 2014 blev det mesta som vi hoppats och planerat i musikverksamheten. En hel del
är beskrivet under rubriken Gudstjänst. Nästan varje söndag har det förekommit något
slags extra musikinslag!
Mellankören har börjat öva i Vårt Hus. Därmed blir körverksamheten lite synligare för
skolbarnen i Bläshammarsområdet. I Valinge fortsätter de äldre barnen att medverka i
Musik och pyssel, även om det är närmare från skola och fritis till våra övriga grupper.
Lilla Damkören återupptog sin verksamhet 2013 och har under 2014 blivit en stor grupp.
De yngre barnens föräldrar tenderar att närvara i Gudstjänsten i större utsträckning än de
äldre. Körerna har också deltagit i Messy Church och veckomässan under hösten och
blivit ett gott stöd i de verksamheterna.
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Det ökande antalet kyrkliga
handlingar medför också en ökad
belastning på musikerna, som ändå
varit restriktiva med att ta in vikarier
under året. Under hösten beslutades
att förstärka på musikerna från 180
% till 200 %. Marina Bengtsson var
tjänstledig under hösten. Britt-Marie
Sixtensson vikarierade för henne med
en ökad tjänstegrad under hösten
(från 80 till 100 %). Eva Johbarn har
skrivit en detaljerad
verksamhetsberättelse som berättar om årets alla arrangemang.
(se även under rubriken ”gudstjänst”)

Barn och ungdomsverksamhet – Undervisning
Barn 0-12
Mål 2014
Vi har en väl fungerande verksamhet och kontakt med de barn som hör till Lindbergs skolområde.
Genom närvaro och verksamhet i Vårt Hus vill vi få möjlighet att möta övriga barn som bor i vår
församling. Just nu går våra barn i Bläshammar, Håsten, Bocksten och även PS-gymnasiets lokaler.
Vi bör vara väl förberedda när eleverna samlas närmre oss 2016 och den nya skolan står klar i
Trönninge.
Vi hoppas även få en djupare kontakt med de förskolor som finns och som byggs i vår församling.
Vi hoppas kunna utveckla verksamheter där unga och gamla trivs tillsammans.
”Skatten”är ett pedagogiskt material vi använder oss av i många grupper under 2014.
Verksamheter:
 Vuxenbarngrupper i Lindberg , Valinge och Trönninge
 Kyrkans Barntimmar i Valinge
 Bibel för barn i Trönninge
 ”Messy Church” en barn och föräldragemenskap för alla åldrar i Vårt Hus.
 Juniorgrupp (onsdagsbarnen) i Lindberg, årskurs 3
 Öppet Hus/After school”VÅRT HUS”
 Fredagshäng i Vårt Hus
För första gången på många år arrangerades påsksamlingar för förskole och skolbarn.
Malin Magnusson var vikarierande församlingsassistent under våren. Hon bjöd in och
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fick förvånansvärt många grupper som anmälde sig. I övrigt fortsätter barnverksamheten i
stort sett enligt ovan. Under 2014 kunde en viss nedgång i en del av Vårt Hus
verksamheter skönjas. Fredagshänget och Öppet hus hade färre besökare än sitt första år
då allt var nytt. Bibel för barn och Junior gruppen lades ner under året.
Däremot samlade Messy Church och vuxenbarngrupperna mer deltagare än tidigare år.
Under året har församlingsassistent Timmy Ullhag sökt sig vidare. Barnverksamheten har
därför främst fortsatt i beprövade spår. Messy Church med sin måltidsgemenskap har
skapat möten med de föräldrar som församlingen annars främst ser i bänkarna i samband
med SOS-gudstjänster

Ungdom 13-25
Förutom konfirmandverksamheten mål har vi fyra
syften med våra verksamheter för åldrarna 13-25
år:

Vi vill ha mötesplatser för att skapa nya kontakter.
Vi vill ha grupper med möjlighet till fördjupning och
kristen gemenskap.
Vi vill ge möjlighet att som ung ta ansvar i församlingen.
Vi vill engagera i den diakonala nöd som finns bland
våra ungdomar.

Linnea och Josefin är två av våra
duktiga ungdomsledare

En utveckling av verksamheten bör ske i samarbete med våra
grannförsamlingar.
Vi vill att ungdomsgruppen UTTER utvecklas till fördjupning och kristen gemenskap. Vi hoppas även
att fredagshänget ibland kan utökas till en senare kväll (projekt långfredag) efter ungdomarnas önskemål.
Verksamheter







Ungdomsgruppen Utter
Konfirmandledarutbildning i samverkan med gudstjänstforum
Fredagshäng i Vårt Hus
Ungdomsmässan
Konfirmandverksamheten vecko- och sommarkurs.

Projekt






Samverkan med Varberg kring diakonal ungdomsverksamhet
”Långfredag” se ovan
Ledarutbildning under sommarvecka i början av sommaren
Taizéresan i slutet av sommaren.

Ungdomarna i vår församling har betydelse på flera plan. De tar ansvar, de ger kyrkovana
en oväntad bild av vad kyrkan är och vem som går dit. De tar också ett stort ansvar för
varandra och låter alla vara med på ett föredömligt sätt.
I stora drag är de uppställda målen ovan uppfyllda mer än väl.
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Under året har de aktiva ungdomarna i församlingen haft mycket att göra:
Konfirmander på tisdag, ungdomsledarsamling på vissa onsdagen, UTTER varannan på
torsdag, ansvar för fredagshänget på fredagen och ofta ansvar i gudstjänst på söndagar.
Ambitionen har varit hög men behövde anpassas efter förmåga och ungdomars
möjligheter. Fredagshänget fick nog därför ofta stryka på foten och utvecklades inte till en
”långfredag”.
Under året har samtal fört om den diakonala ungdomsverksamheten. Målet är inte
bortglömt men kan bara ske i samklang med Varbergs församlings diakonala utveckling
som just nu utreds.
Under hösten organiserade sig ungdomarna och bildade en styrelse i Svenska Kyrkans
Unga. Styrelsen ger ungdomarnas egen vilja och ambition en röst i församlingen och
redan har de både fattat och genomfört en hel del beslut. De arrangerade bl.a ett
övenattningsläger i Lindbergs församlingshem på jullovet.
Under året genomfördes en ledarutbildning tillsammans med Träslövs församling på Eja
Märtas gård i början av sommaren. I augusti arrangerades en resa med två fulla bussar till
Taizé tillsammans med flera andra församlingar i kontraktet samt med församling i Borås.
(Mer om ungdomars plats i församlingen finns att läsa under ”Gudstjänst”).
Konfirmander
En utförlig beskrivning av mål och verksamhet för våra konfirmander finner du i församlingens aktuella
handlingsplan för konfirmandverksamheten.
Men bland de kvalitativa målen kan nämnas:
Efter genomgången konfirmandkurs vill vi att ungdomen skall:
 Känna sig välkommen i, samt förstå våra olika gudstjänsters form och liturgi.
 Hitta en varm gemenskap i den gudstjänstfirande församlingen.
 Delta i ett minimum av 25 gudstjänster, fördelade på två terminer.
 Få aktiva uppgifter och vara behövd i Gudstjänsten några gånger per termin.
Känna till flertalet bibeltexter.
 Fått kunskap kring Jesus liv, gärning och uppståndelse.
 Kunna den Apostoliska Trosbekännelsen, Herrens Bön samt Johannesevangeliet 3:16-17.
 Fått god insikt i psalmbokens upplägg och uttryck.
 Fått verktyg och redskap för att stärka det egna andaktslivet.
 Diskuterat teologi och deras egna livsfrågor.
 Fått ökad förståelse för kyrkans sakrament
 Fått insikten om att de liksom varje människa är unik och villkorslöst älskad av Gud.
Vi vill att så många ungdomar som möjligt går konfirmandkurs hos oss i vår församling. Ambitionen
och målsättningen är att minst 80% av de kyrkotillhöriga väljer att konfirmeras i Lindberga församling.

170 Konfirmander
Personalkostnader
Övriga kostnader
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Utfall
Budget Avvikelse
597 000 kr 578 000 kr -19 000 kr
221 000 kr 425 000 kr 204 000 kr

Konfirmandundervisningen drivs utifrån
en tydlig och årligen uppdaterad
handlingsplan. Konfirmandverksamheten
har därför bedrivits strukturerat emot
ställda mål för 2014.
Under 2014 var flera av
konfirmandlägren med självhushåll.
Lägren blev betydligt billigare än med kost
och logi. Ideella följde med och lagade
mat och fick också god kontakt med konfirmanderna.
Mitt i ett drama om dopet.
Vårens konfirmationer rönte mycket uppskattning och
många ungdomar vill stanna kvar som ledare eller i våra ungdomsgrupper (UTTER och
Fredagshänget).
Fakta om konfirmandverksamheten
2014 konfirmerade sig 54 stycken 15-åringar boende i församlingen.
Det är XX % av alla i församlingen boende 15-åringar, d.v.s XX st enl SCB. (69 % 2013,
67 % 2012, 61 % 2011)
78 % av våra tillhöriga/antecknade 15 åringar konfirmerades 69 st enl Kbok. (80 % 2013,
70 % 2012 64 % 2011)
6 person från andra församlingar konfirmerades i vår församling
5 personer tillhörande Lindberga konfirmerades på annan ort.

Församlingens konfirmandverksamhet har
uppmärksammats av stiftet och Niklas Strandberg har
blivit inbjuden att dela med sig av idéer till andra
konfirmandarbetslag. Niklas gjorde en bok inför
konfirmationen med bilder och berättelser om vad som
hänt under året och med en berättelse om varje
konfirmand. Under konfirmationen är konfirmandens
dopfaddrar aktiva.
Årets minnesbok till
konfirmanderna
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Undervisning, diakoni och mission
Vuxenverksamhet
MÅL 2014:
I vår verksamhet bland vuxna vill vi skapa en ökad lust till ideellt engagemang. Vår diakon och
projektanställda diakonassistent i Vårt Hus har ett extra ansvar .
Vi vill skapa tillfällen med trygga, spännande möjligheter till samtal om tro och liv.
Vi vill ta till vara på medlemmar egna initiativ inte minst i Vårt Hus
Verksamheter:
















Arbetskretsar i Valinge, Lindberg, ”Stick och sy i Vårt Hus”
”Tillsammans”, en mötesplats med händelsemingel i Vårt Hus.
Förbönsstund
Ungdomsmässan (Ja den är för alla)
Veckomässan/gudstjänsten på Lindgården
Bibelsamtalsgrupp i Valinge,
Samtalsgrupp i hemmen/cellgrupp
Samtalsgrupp på Lindgården.
Trädgårdsträffarna
Gudstjänstforum och Gudstjänstgrupperna
Bibelstudium
Samtalsgrupp ”Tala film Tala liv”
Torpaveckan
Fest för 80 och 90 års jubilarer

Projekt:

 Inbjudan till Vuxen/gymnasiekonfirmation




Kristen grundkurs i form av alpha eller
liknande.
Utfärd för boende på Lindgården
Arbetskretsarnas utfärd

Under 2014 pågick alla verksamheter
beskrivna ovan. Bland projekten anordnades
utfärderna. Under våren inbjöd Lisa Wiklund
och Martina Vallerius till en samtalsgrupp i
Vårt Hus utifrån Tomas Sjödins bok ”Det
händer när du vilar”. Samtalsgruppen blev
uppskattad. Niklas Strandberg haft gruppen
”tala film tala Liv” under året. Båda grupperna
har närmat oss målet att skapa trygga spännande
möjligheter om att tala om tro och liv.
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Trädgårdsträff under den fina
sommaren 2014

Under våren blev Lisa Wiklund och Ewa Svensson färdiga med kursen att leda ideella och
hade också skapat en handlingsplan för arbetet med ideella i Vårt Hus.
Sammantaget finns en relativt stor grupp vuxna med god gemenskap som är engagerade i
vår församling.
De ideellt engagerade vuxna engagerar sig främst:
 Som gudstjänstvärdar i våra kyrkor (ett 30 tal)
 På Lindgården kring tisdagens andakter (5-6 st)
 I teamet kring Messy Church (7-8 st)
 I tillsammans I Vårt hus (5-7 stycken)
 I Torpa veckan (12 stycken)
 I öppen kyrka med kaffe i Alla helgonnatid ( ca 16 st)
 I matlagning på konfirmandläger
 I Internationella gruppen (c.a 10 stycken)
 Förtroendevalda (30 stycken)
De engagerade arbetar under god gemenskap och i gott samarbete med de anställda.
Konstprojekt i Torpa kyrka
Under våren och sommaren genomfördes konstprojektet ”Tiden är inne- samtidkonst
möter kyrkorummet”. Projektet var ett samarbete mellan Göteborgs stift, Himledalens
församling, Lindberga församling, Hallands länsmuseum, samt Sensus studieförbund.
Projektledare var Eva Skogar. Olika samtida konstnärer ställde ut verk på Varbergs
fästning, Gödestads kyrka och i Torpa kyrka. Under våren genomfördes en studiecirkel
och en värdutbildning för
ungdomar.
Projektet pågick under 6 veckor
under sommaren och inleddes
med Torpaveckan.
Fyra av församlingens
engagerade ungdomar anställdes
för att guida i Torpa kyrka som
därmed hölls öppen i stort sett
under hela sommaren.
Projektet var på många vis ett
möte (inte helt okomplicerat)
mellan kyrkans kultur och
konstvärlden. Det blev till lite väl hastigt och med mer tid hade fler intresserade kunnat
nås. Besökarna blev därför färre än vi hoppats på. Samtidigt fick vi en spännande kontakt
med museet på fästningen. Vi fick också bidrag som möjliggjorde sommarungdomarnas
anställning.
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Diakoni och mission
Mål 2014
För att utöka engagemanget i församlingens diakonala och solidariska arbete, behöver diakonin och
missionen fortsätta att synliggöras. Diakonin och missionen har sitt eget utskott. Utskottet samordnar
allt arbete med mission och diakoni som sker i olika grupper i församlingen, och skapar en väg in i
beslutsorganisationen. Vår verksamhet och våra gudstjänster har alla ett diakonalt perspektiv och därför
är många av våra diakonala mål redan beskrivna under andra rubriker.
Verksamhet:
 Besöktjänstgrupp med frivilliga.
 Samtalsgrupp för sörjande
Projekt

 Samverka med Varberg kring det utåtriktade diakonala arbetet i samhället, exempelvis
kontakten med vårdcentralen och sjukhuskyrkan.
 Internationella gruppens insamlingsprojekt: bl a brödförsäljning i de nya områdena. Sopplunch
med insamling till Världens Barn.
 Tillvarata människors idéer och engagemang ex: ljusstöpning och adventsmarknad.
 DMU bevakar miljöarbetet i församlingen
 Tydliggöra diakonin genom temagudstjänst på Diakonins dag (13 s. e Tref.)
 Verka för solidarisk handel exempelvis med rättvisemärkta varor.
 Medvetet arbete med diakoni och mission i barn och ungdomsgrupper
Vår diakon Lisa Wiklund gick vidare till annan tjänst efter sommaren 2014. Under hösten
var församlingen därför utan diakon och prästerna skötte de nödvändigaste av diakonens
uppgifter.
Samtidigt pågick mycket barmhärtighetsgärningar och omsorg i vår församling som
vanligt. Samtliga projekt är genomförda i en viss utsträckning.
Under våren anordnades en sorgegrupp. Under hösten var för få intresserade.
Internationella gruppen arbetade med insamlingarna inte minst under fastan och till
Världens Barn under hösten. Besökstjänstgruppen hade en informell karaktär. Den var
inte samordnad som en grupp men flera församlingsmedlemmar har uppdrag att besöka
personer som behöver besök.
DMU fortsatte processen att starta upp miljöarbetet i församlingsverksamheten och har
under senvintern 2015 börjat se resultat.
Rättvisemärkning är nu relativt etablerad i samhället och församlingen kan bidra till rättvis
handel på nya sätt.
Diakonins roll i församlingen har synliggjorts på flera sätt under året. Lisa Wiklund har
besökt och talat med konfirmanderna och ungdomarna. På Diakonins söndag
tydliggjordes diakonin i Gudstjänst.
Missionen i församlingen, vårt lokala uppdrag har stort fokus under året.
Pionjärmissionsprojektet och visionen om Vårt Hus håller medvetenheten kring mission
på hemmaplan på en hög nivå.
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Stödjande verksamhet
Medlemsvård och information.
Mål 2014:
Vi har en relativt stora inflyttning med en lägre kyrkotillhörighet än vi är vana vid. Detta ställer höga
krav på medlemsvård och information.
 Vi skickar en inbjudan till dop till alla nyföddas vårdnadshavare.
 Alla nydöpta barn få en tröja med texten ”Ny medlem i Lindberga församling”.
 Vi annonserar gemensamt med övriga församlingar i kontraktet i VP.
 Vi ger ut magasinet ”Var med” tillsammans med Varbergs och Träslövs församlingar.
 Vi delar ut välkomstbroschyr till nyinflyttade.
 Vi säljer bröd i de nya områdena i samband med midfastan.
 Vi firar friluftsgudstjänster ”På en plats nära dig”
 Utskick till antecknade blivande myndiga
 Vi söker samarbete med föreningar i Vårt Hus
 Vi ser ständigt över informationen på vår hemsida
Uppställda mål är uppfyllda undantaget det brev vi planerar att formulera till de
antecknade som närmar sig sin myndighetsdag. Efter den hjälp vi sökte utan framgång
under 2013 på stift och riksnivå, råder en uppgivenhet.
Under året tillkom också den kontraktsgemensamma broschyren kring
konfirmandinbjudan.
I tabellen nedan ser vi ingen överaskande siffra kring antalet utträden i församlingen.
Glädjande nog har 11 begärt inträde och vi har även förrättat en del vuxendop under året.
Alla som begär utträde får möjlighet att besvara en enkät. Förvånansvärt många besvarar
enkäten. I enkätsvaren anges oftast den höga kostnaden som anledning till utträde. Några
anger också att de inte delar kyrkans tro och värderingar.
Det finns ingen enkät som är missnöjd med kyrkans lokala verksamhet i församlingen. En
del icke tillhöriga väljer t.o.m. att döpa sina barn.
Trots att andelen tillhöriga sjunker blir vi fler medlemmar. Den sjunkande andelen
tillhöriga beror främst på att de inflyttade i högre grad inte är tillhör i Svenska kyrkan vid
inflyttningen.
2014 2013 2012 2011 2010
Antal tillhöriga
5179 5163 5120 5053 4925
Antal boende
6733 6558 6377 6181 5923
Andel tillhöriga
76,9% 78,7% 80,3% 81,8% 83,2%
Antal aktiva
11
4
11
3
3
inträden
Antal aktiva
38
68
27
29
24
utträden
Flyttnings
111
155
202
125
överskott
21

Personal och arbetsmiljö
Under året har det skett en viss omsättning i personalgruppen. Marina Bengtsson har
varit tjänstledig, Lisa Wiklund blivit diakon i Skene, Timmy Ullhag har blivit
församlingsassistent i Stockholm.
Samtidigt är det tydligt att församlingen växer och därmed också arbetet. Året började ju
med en projektanställning av en tredje präst och redan under hösten fattades det beslut
om att fastanställning. Musikerna har därmed blivit flaskhalsen vid gudstjänster och
kyrkoliga handlingar och fick en ökning (utanför budget ) redan under hösten med 20 %.
Under hösten beställdes också en utredning av Mia Blomén angående
församlingsverksamhetens personalorganisation och hur den lämpligen bemannas.
För vaktmästeriet blev det mer omfattande arbetet med att säkra stenar färdigt under året
och bemanningen återställs därmed till det enligt mätning normala.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt under året.
Bl.a. har påminnelse om tillbudsrapportering skett minst en gång i månaden. Fysiska
skyddsrond har utförts men inte psykisk.
Vi har gjort en hel del roligt tillsammans under året. I februari hade vi en årsfest för
förtroendevalda, anställda och övriga engagerade på Fridas i Kärradal. Personalen har
också träffats några gånger för att ha trevligt tillsammans.
Under höstens planeringsdagar i Flämslätt fick personalen dryfta tankar och sin
arbetssituation med förtroendevalda.
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Fastighets och kyrkogårdsförvaltning
Projekt 2014
Skyddsräcken och nyanläggning av kyrkomur på
Valinge kyrkogård
Skyddsräcke och renoveringar av kyrkogårdsmurar

Åtgärdat Kommentar
Nej
Församlingen väntar på
tillstånd från
Länsstyrelsen
Delvis
Skyddsräcken är
installerade, murarna
återstår

Digitaliserade gravkartor och kompletterande
uppmätning av gravplatser

Nej

Tidsbrist

Projektering för renovering av Valinge och
Lindbergs kyrka

Delvis

Valinge kyrka har
bidragshandlingar.
Lindbergs kyrkas
renovering är
senarelagd.

Tjärning av torntaket på Torpa kyrka
Ny belysning på Torpa kyrkogård
Utbyte av träd på Valinge kyrkogård

Ja
Ja
Nej

Målning av fasad på Lindberga
kyrkogårdsexpedition
Målning av förråd Valinge kyrkogård
Arbetet med att säkra gravstenar och att
iordningställa de grus/singelgravar som är kultur
märkta på kyrkogårdarna att fortgå

Ja
Ja
Ja

Arbetet på våra kyrkogårdar utförs våra erfarna och duktiga
vaktmästare som varit med länge i församlingen. Arbetet har
utförts på ett gott sätt och får ofta beröm av besökande på
kyrkogården. Kyrkogårdsärenden sker ofta i kontakt med
gravrättsinnehavare och tar därför mycket tid i anspråk.
Bo Karlsson får ägna mycket tid i telefon för at förklara hur
begravningsverksamheten fungerar.
Projekteringen av Valinge kyrkas bidragshandlingar slutfördes
och den renoveringsprojektering som avbröts av ekonomiska
skäl 2007 ser nu ut att kunna genomföras 2016. I nuvarande
underlag tas stor hänsyn till barns möjlighet till deltagande i
Gudstjänst.
801-862 Begravningsverksamheten
Utfall
Budget
Personalkostnader
1 650 000 kr
1 545 000 kr
Övriga kostnader
2 601 000 kr
3 129 000 kr
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Väntar på tillstånd från
länsstyrelsen
Utfört av vaktmästeriet
Nya gravar tillkomer
löpande

Avvikelse
-105 000 kr
528 000 kr

Församlingsadministration
Mål 2014
 Rutinen med elektroniska fakturor genomförs under 2014.
 Nytt bokningsprogram introduceras.
Den tidsbegränsade komministern vikarierar vid
förvaltningsassistentens ledigheter
Rutinen för elektroniska fakturor kom igång vid årsskiftet
mot 2015. Förvaltningsassistenten Katarina Sjölin
introducerade sig i bokningsprogrammet och har startat
processen att introducera övrig personal i nya rutiner.
Martina Vallerius som tidigare arbetat som
förvaltningsassistent vikarierar vid Katarinas längre
ledigheter. Under senare år har antalet dop ökat. Det finns
också större enskilda önskemål vid bokning av kyrkliga
handlingar. Under året har förvaltningsassistenten lagt mycket möda på att samordna
och tillgodose olika önskemål vid bokningar. Kyrkliga handlingar är en viktig och
högprioriterad uppgift i församlingens liv. Vi kommer behöva en mer strukturerat
schema för dop och begravningstider framöver, för att tillgodose församlingsbors
förväntan vid kyrkliga handlingar.

Policys och styrdokument:
Mål 2014
 Församlingsinstruktionen revideras utifrån kyrkoordningens nya bestämmelser.
 Arbetsordning för kyrkorådet
 Översyn av Jämställdhetsplan
 Översyn av krisplan
Arbetet med ny församlingsinstruktion påbörjades under hösten med utgångspunkt i
planeringsdagarna på Flämslätt. Instruktionen blev inte klar under 2014 utan arbetet
fortsätter under 2015.
Mia Blomén anlitades för att skapa ett förslag till arbetsordning för kyrkorådet.
Förslag är framtaget men skall behandlas av kyrkorådet under 2015. Jämställdhets plan
och Krisplan fick ingen översyn.
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Förtroendeorganisationen

Övre Raden: Maritta Kälsström Tånga berg, Inge Andersson Stamnared, Inger Jogmar Valinge,
Ulf Nilsson Torpa, Ann Roos Stamnared, Holger Svensson Trönninge, Ingrid Otterdahl Valinge,
Daniel Kullenberg Göingegården.
Nedre raden: Lennart Johansson Tångaberg, ordf. Stefan Norberg Göingegården , Kyrkoherde
Olle Philipsson, v. ordf. Per-Olof Andersson Tofta, Bertil Börjesson Lindberg.

Kyrkorådet
Kyrkorådet består av 9 ordinarie ledamöter och 4 ersättare. Alla ordinarie ledamöter har
plats i något av församlingens 3 utskott.
Kyrkorådet har sammanträtt vid 6
protokollförda sammanträden under 2014.
I kyrkorådet finns återkommande ärenden
kring budget, personal och verksamhet.
Kyrkorådet har också diskuterat:
Kommunens planritningar för utbyggnaden
i Trönninge.
Lindbergs prästgårds framtid.
Långsiktigt målarbete för kommande år (se
kyrkoherden inledning.)
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Ordinarie ledamöter:
Stefan Norberg, ordf. Göingegården
Per-Olof Andersson, v. ordf. Tofta
Olle Philipsson, kyrkoherde & sekr
Lennart Johansson, Tångaberg
Inge Andersson, Stamnared
Inger Jogmar, Valinge
Bertil Börjesson, Lindberg
Holger Svensson, Trönninge
Ingrid Otterdahl, Valinge
Ersättare:
Maritta Källström, Tångaberg
Daniel Kullenberg, Göingegården
Ann Roos, Stamnared
Ulf Nilsson, Torpa

Utskottet för gudstjänst och undervisning GU
Utskottet består av kyrkoherden samt 4 kyrkvärdar, ledamöter i kyrkorådet och med
ansvar för var sin kyrka och dess gudstjänstplanering:
Ledamöter i GU:
Kyrkoherden
Inger Jogmar, Valinge kyrka och Ordf.
Inge Andersson, Stamnareds kyrka
Bertil Börjesson, Lindbergs kyrka
Lennart Johansson, Torpa kyrka
Ann Roos, Stamnareds kyrka

GU har sammanträtt vid 2 protokollförda
sammanträden under 2014. Utöver dessa
har GU medverkat aktivt vid rekrytering av
ny diakon och Musikpedagog.
Vi har diskuterat gudstjänst och
verksamhetsplaneringen i församlingen.

Utskottet har också arbetat med att ta fram ett förslag till doppastoral.
Kyrkvärdarna i utskottet fungerar som en länk mellan den gudstjänstfirande församlingen,
gudstjänstvärdarna, gudstjänstgrupperna och kyrkorådet. Mycket av utskottets arbete har
därför utförts i form av lokala möten i de olika kyrkornas värdgrupper
Utskottets arbete har fungerat väl som diskussionsforum och informationsplats för stora
och små frågor kring församlingens verksamhet och gudstjänstliv
Diakoni och missionsutskottet DMU
.
Utskottet består av
DMU har haft 6 protokollförda
Ingrid Otterdahl Ordf. och
sammanträden under 2014.
kyrkorådsledamot
De har även arbetat nära
Maritta Källström, kyrkorådsledamot
internationella gruppen
Bertil Börjesson, kyrkorådsledamot
Under året har utskottet främst
Gudrun Johansson, värd i Stamnared
arbetat med insamlingskampanjer,
Daniel Kullenberg, kyrkorådsledamot
ombudsverksamhet för hela världen
Församlingens diakon
och SKUT, fastställande av
församlingskollekter, samt
försäljningen av rättvisemärkta varor. DMU har startat upp det övergripande miljöarbetet
som tidigare främst var aktivt inom vaktmästeriet. DMU har också diskuterat
prioriteringar inom diakonen arbete samt beviljat medel från Lidhellska stiftelsen.

Kollekter
2014
2013
115 613 kr 108 244 kr
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2012
99 425 kr

2011
2010
108 918 kr 151 905 kr

Beredningsutskottet BU
har ansvar att bereda frågor gällande
BU består av kyrkoherden,
begravningsverksamheten, fastigheter,
Stefan Norberg, utskottets ordförande tillika
personalfrågor och ekonomi.
kyrkorådets ordförande
BU har sammanträtt 9 gånger under
Kyrkoherden
året.
Per-Olof Andersson, kyrkorådets vice ordförande
BU har engagerats i bl.a. följande:
Holger Svensson, kyrkorådsledamot.
 Planritningar för Trönninge
Ulf Nilsson, kyrkorådsledamot.
inklusive Trönninge nya skola
Kyrkogårdschefen & kamrer är adjungerade.
 Möjligheter för
prästgårdstomten
 Ärende med hyresgäst i hyresnämnden
 Bidragshandlingarna för renoveringen av Valinge kyrka
 Kyrkogårdsfrågor på kyrkogårdarna
 Personalfrågor
 Budget och bokslutsberedning.
 Avyttrande av kyrkstallet i Lindberg.

521, 531 o 550 Förtroendevalda
Personalkostnader
Övriga kostnader

Utfall
235 000 kr
35 000 kr

Budget
169 000 kr
125 000 kr

Avvikelse
-66 000 kr
90 000 kr

Budget
1 039 000 kr
2 711 000 kr

Avvikelse
81 000 kr
958 000 kr

651-680 Fastighetsförvaltning
Personalkostnader
Övriga kostnader
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Utfall
958 000 kr
1 753 000 kr

Bilaga 1: Personalens verksamhetsredogörelser
Ewa Svensson- församlingsassistent med särskilt ansvar i Vårt Hus
2014 är vårt andra år av verksamheter i Vårt Hus. Vi har till stor del fortsatt på det spår vi
startade förra året. Glädjande är att se att allt fler upptäcker oss och uthyrningen till kalas,
möten mm ökar.
VuxenBarn gruppen på måndag fm är fortfarande en stor och stark grupp även om
deltagarantalet går upp och ned. Väder och virus styr detta. Familjer slutar då barnen
börjar förskola men samtidigt tillkommer det hela tiden nya familjer. Totalt under året
hade vi 588 besökare fördelat på 268 vuxna och 320 barn. Gruppen är väldigt
självständig. Man tycker om att sitta på mattan med småttingarna och prata. Nya
kontakter knyts. En sångstund brukar vi ha och så fika. Några ggr har vi pysslat, vi har
bakat och gjort våfflor. Särskilt roligt är det att så många pappor kommer hit, ibland med
mammorna men oftast ensamma med sina barn. Våravslutning hade vi på en lekplats med
saft och tårta.
På tisdag fm har våra Stick&Sy damer träffats. Där har dessa duktiga damer stickat,
virkat och sytt barn/babykläder som vi skickat till Lettland. Vi har samarbetat med en
dam i Idala församling som i sin tur har kontakt med ett barnhem i Jelgava. Två ggr under
året har vi lämnat alster till henne och till jul fick vi ett tackkort därifrån. Vår lilla grupp,
som ibland bara är två personer, finner stor glädje i att kunna hjälpa på detta vis. Vi har
haft 142 besökare under året.
Vårt öppet hus/After school samlar en liten grupp mest killar som spelar pingis,
dataspel mm. Antalet har minskat något efter sommaren vilket verkar bero på något
liknande en generationsskiftning. Skolskjutsarna har ändrats vilket gjort det svårare för en
del att komma. Under hösten så har en ny årskull hittat hit. Vi har också några familjer
med små barn som har träffats här och lekt och fikat. Även här har vi bakat några ggr och
gjort våfflor. Vi har haft pingisturneringar mm. Här har passerat 274 personer, varav 89
vuxna och 185 barn.
På fredagskvällarna har det varit Ungdomshäng med ett rätt lågt deltagarantal.
Ungdomsledarna har haft ansvaret, men tyckt det varit rätt betungande. Troligt är att
fredag inte är den bästa kvällen för detta. Svårt få föräldrar att köra och hämta. Vi tänker
över detta inför nästa år.
En onsdag i månaden har vi varit Tillsammans, en gemenskapsträff där ideella haft hand
om olika stationer tex blomsterarrangemang, allsång, scrapbooking och så en andlig hörna
som ibland även innefattat en liten hjärngympa. Här har samlats ca 15 personer var gång.
Messy Church har vi haft en gång i månaden och vi konstaterar med glädje att detta
samlar mycket folk. Vi har en liten, mycket duktig grupp som tar hand om matlagning och
pyssel. Det har också varit besök både från andra församlingar och från Kyrkans tidning
som visat intresse för verksamheten. Totalt under året har här varit 391 personer varav
266 vuxna och 125 barn. Ökningen av barnfamiljer är särskilt trevlig.

Under våren hade vi en Zumbakurs med ca 20 deltagare och under fastan var det en
bokcirkel som samlade ett tiotal deltagare. En vårmarknad och en julmarknad har vi
haft. Dessa var inte så välbesökta som vi hoppats så iden får vila ett tag.
Totalt sett så ser man att Vårt Hus fyller en funktion nu i Trönninge och kommer troligen
att göra det än mer i takt med den ökande inflyttningen.
Vi konstaterar att huset i våra egna verksamheter besökts av drygt 1500 personer vilket är
ett fint resultat.

Britt Marie Sixtensson- Vikarierande kantor med extra ansvar för Valinge
och Stamnared (hösten 2014 samt våren 2015)
Välkommen hem! – det var precis så jag
kände, när jag började mitt vikariat här i
augusti 2014. Lindberga församling är för
mig en väldigt öppen, varm och
välkomnande församling, där vi alla har
lika värde oavsett profession. Vi är ett
härligt, glatt och positivt arbetslag. En
arbetsplats som jag gärna åker till både en
trist november morgon eller en solig och
varm vårdag. Men jag tror också att det
är en plats där församlingsborna känner
sig både hemma och välkomna.
En gemenskap som gör att församlingen
växer. Kanske därför att här vågar vi
pröva nya sätt att fira gudstjänst på.
Tänker väl främst på mässmusiken som
är både förnyad och mer lättillgänglig
samt mer sångvänlig för dagens samhälle.
En församling där det varje söndag firas
gudstjänster med olika karaktärer. En
högmässa, en gudstjänst och en kvällsoch/eller musikgudstjänst. Detta har
gjort att det har varit väldigt stimulerande
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att arbeta med körerna. Även för dem
blir det en variation i gudstjänstfirandet
och deras medverkan upplevs på detta
sätt mycket mer positivt.
Under höstterminen medverkade
kyrkokören, med sina 15 medlemmar,
vid fem tillfällen, storsöndag i Lindberg,
Tacksägelsedagen i Valinge,
Minnesgudstjänst i Lindberg, 1:a Advent
i Stamnared och Torpa och Julotta i
Stamnared
Musik & Pyssel, med sina 11
medlemmar, har vi sidan av allt pysslande
även medverkat med sång vid tre
tillfällen, storsöndagen i Lindberg, SOSgudstjänst i Stamnared och
Luciagudstjänst i Valinge.
Jag har givetvis inte ”bara” spelat på
gudstjänster och övat med körerna,
under termin utan också spelat på
Lindgården och på ett antal dop,
vigslar och begravningar.

Niklas Strandberg- komminister
År 2014 var mitt andra år som komminister i församlingen. Under året har jag fördjupat
mina själavårdskontakter med församlingens medlemmar och församlingsbor.
KONFIRMANDARBETET
Som huvudansvarig präst för konfirmandarbetet och vecko/ungdomsmässorna har jag
under vårterminen och höstterminen lagt upp planering utifrån kyrkans grundläggande
uppgifter; fira gudstjänst, bedriva mission och diakoni och utöva undervisning.
Tillsammans med mig har jag haft vikarierande församlingsassistent Malin Magnusson
och komminister Martina Vallerius.
Konfirmandläger var placerade på Boviks lägergård strax utanför Borås samt Fegens
vandrarhem och Eja-Märtas gård.
En söndag i mars månad anordnade kontraktet en konfirmandkontraktsdag där Lindberga
församling var arrangör och hade bjudit Janina Nilsson, en kvinna som är en överlevade
från förintelsen.
Under 2014 har vi utökat möjligheten och samarbetet mellan konfirmander och
kyrk/gudstjänstvärdar. Återigen blir konfirmanderna uppringda och inbjudna till
Gudstjänst. Vilket har fungerat mycket bra!
Konfirmationen av konfirmandkurs 14 skedde lördagen den 24 maj med nattvardsgång
söndagen den 25 maj. Totalt konfirmerades femtiotvå (52) konfirmander, fördelade på två
(2) grupper; tisdagar jämn vecka och udda veckonummer.
Inför konfirmationskurs 15 gick jag tillsammans med församlingsassistenten till
Bläshammars skola och Lindbergs skola.
Höstterminen startade tisdagen den 26 augusti med konfirmandinskrivning. Ett sextiotal
(60) konfirmander med tillhörande föräldrar var närvarande i Lindbergs församlingshem.
GUDSTJÄNSTFORUM
Tillsammans med kyrkoherden har jag varit delaktig i utformning och genomförande av
de så kallade forumen. Kyrkvärdar och Gudstjänstvärdars månadssamling där ett
teologiskt ämne föreläses och diskuteras samt göra upp listor m.m. för kommande
gudstjänster.
FIRANDE AV FÖRSAMLINGENS 80 OCH 90 ÅRINGAR
Fredagen den 31 januari bjöd församlingen med diakon Lisa Wiklund i spetsen alla 80 och
90 åringar till födelsedagsfest. ”Goa Gubbar” spelade, smörgåstårta med cider och tårta
serverades tillsammans med kaffe. Undertecknad var där och hade en förkunnande del
som gav tankvärda reflektioner.
TAIZÉ 2014
Lördagen den 9 augusti klockan 13:00 lämnade bussen Varberg Nord för att åka till Taizé.
Från församlingen var det ett tjugotal personer inklusive församlingsassistent Malin
Magnusson och undertecknad. En vecka var vi nere och mycket hände, både inom
gruppen och i oss själva som alla tar med sig hem. Vi var hemma strax efter 20:00 tiden
på söndagen den 19 augusti.
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ARBETSKRETSARNA
Under året som gått har jag vid ett flertal tillfällen besökt Lindbergs och Valinges
arbetskrets och samtalat och fikat tillsammans med de damer som varit närvarande.
BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNING TILL KYRKOHERDE
Efter att ha sökt att gå utbildningen med ovanstående namn blev jag av Göteborgs Stift
antagen under vårterminen med kursstart den 18 september 2013 i Uppsala. En
utbildning som samverkar tillsammans med några till Stift. Under hösten träffades vi först
i september och sedan i tre dagar i december. Mellan varje träff sker självstudier och PMskrivande, utbildningens examen skedde i september 2014.
TALA FILM TALA LIV
Under året anordnades det träffar med film, samtal, kvällsmacka i god gemenskap
samtidigt som vi tittade på de utvalda filmerna.
SJUKHUSKYRKAN
Under året har jag vid ett flertal tillfällen på extra tid varit delaktig i sjukhusberedskapen,
kvälls och helgstid. Ett uppdrag som varit intressant men tagit för mycket tid av fritid.
Därför valde jag att efter sommaren 2014 lämna beredskapen.
JOURHAVANDE PRÄST 112
Under 2014 har jag suttit tre (3) nätter som jourhavande präst.
GUDSTJÄNSTER
Under året har jag varit i församlingen varit tjänstgörande präst på etthundranio (112)
gudstjänster fördelade på följande sätt:
 Högmässa – 20 stycken
 Gudstjänst – 30 stycken
 Kvällsgudstjänst – 11 stycken
 Lindgården (mässa/gudstjänst) – 19 stycken
 Vecko/Ungdomsmässa – 32 stycken
KYRKLIGA HANDLINGAR
Under året har jag i församlingen varit tjänstgörande präst på sextioen (61) kyrkliga
handlingar fördelade på följande sätt:
 Dop – 38 stycken
 Vigslar – 9 stycken
 Begravningar – 14 stycken
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Malin Magnusson- vikarierande församlingsassistent våren 2014
VUXENBARN
Under våren har Vuxenbarn grupperna fortsatt i samma anda med
lek, pyssel, sång och fika. Barnen blir äldre och det är riktigt kul att
följa deras utveckling och lära känna föräldrarna mer. När barnen
och föräldrarna kommer, leker de med leksakerna, målar och pysslar
med det som finns framme. Efter lekpasset sjunger vi och sedan är
det dags för fika. Under året jag har varit här upplever jag att det har
varit en tight grupp, och vi har haft mycket roligt tillsammans.
Många föräldrar har tagit med sig bidrag till fika och vissa har bjudit
på glass när sitt barn fyllt år. Vi har lyxat till det ibland genom att göra semlor på
semmeldagen m.m.
När vädret har tillåtit har vi lekt ute i värmen och även haft fika ute i det fria, dessa
utedagar (framförallt i Valinge) har lockat tills sig andra föräldrar som inte är medveten
om att vuxenbarn finns, och det är roligt att det hittar hit nya familjer under terminens
gång. Vi hade en gemensam avslutning på Stättared, med en guidad visning av alla djuren,
häst och vagn åkning och korvgrillning med glass efter. En mycket fin dag och en härlig
avslutning.
UTTER
Denna termin har vi på UTTER fokuserat mycket på lek och skoj för att göra en mer
innehålls full andakt, med en liten undervisande betoning. Varje
UTTER börjar med ett drop in där vi hänge, pratar om livet och
det som hänt i veckan. Jag upplever att många utav de äldre
ungdomarna börjar intressera sig mer för sin tro, och försöker
skapa sig en plattform utav kunskap och vad de tror på. Det är
något vi ofta berör under första timmen, och det är alltid någon
utav ungdomarna som drar igång samtalet. När drop in tiden är
över fikar vi och hittar på
något praktiskt, lekar, pyssel,
film m.m. Vi gör ofta något som har syftet att stärka
gemenskapen mellan de som kommer.
Vi bakade en UTTER kakor som såldes på
Vårbasaren i vårt Hus

PÅSKVANDRING
Jag hade i år parkvandringar i kyrkan för de elever som i julas var på krubbvisning,
förskolan Kompassen kom också på e vandring. Jag gjorde denna vandring lite
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annorlunda och berättade om påsken utifrån olika bilder. Dessa bilder hade jag sedan
gjort ett memory utav som de fick med sig. Ett memory till varje grupp så att de kunde ta
med till skola och leka med där. Lärarna fick en beskrivning till varje bild så att de i skolan
kan spela spelet och sedan lägga de i ordning för att sedan förklara vad som händer på
varje bild. I hopp om att det blir ett roligt och lärorikt minne. Denna gåvan uppskattades
mycket utav både barn och lärare.
LEDARLÄGER MED TRÄSLÖV
16-19 juni hade jag tillsammans med Martina Vallerius och församlingsassistenten från
Träslöv ett läger för våra ledare som tack för året som varit. Syftet med lägret var att lära
känna nya ungdomar samt att ge ungdomarna en lite uppmuntran. Lägret hade vi på Eja
Märtas gård här i Varberg. När vi planerade detta lägret så kände vi att ledarna flera
gånger har fått undervisning om hur man skall vara en bra ledare, vilka lekar som passar
att leka med konfirmander så vi kände att vi denna gång ville hitta på något nytt. Vi
beslutade oss för att använda oss utav ett material som heter, Utrustad och delaktig.
Martina läste in sig på materialet och höll i undervisningen som hjälpte ungdomarna,
genom olika tester m.m. att få upp ögonen för deras gåvor, vad de är duktiga på. Vissa
gåvor var mer självklara än andra 
Vi började dagen med morgobön och sedan följde lektonspass, lunch och lektionspass.
Eftermiddagarna såg olika ut men det var mycket skoj och lek, bad och glassätning. Det
var ett mycket lyckat läger, vi gjorde maten själva så alla fick vara med och bidra till att
maten stod på bordet. Vi var mycket trötta efter fyra dagar med samtidigt har dagarna
berikat oss alla på flera olika plan.
Självklart hade vi lite extra skoj och lek sista
timmarna så sista kvällen hade vi melodifestival
tävling och efter frukosten sista dagen hade vi
blöjvattenkrig.
Ett utav bidragen från Melodifestivalen
TACK
Till sist vill jag bara säga tack för detta år. Det
har för mig varit ett mycket lärorikt och framförallt roligt år. Det är ett fantastisk arbetslag
jag har fått förmånen att tillhöra. Jag har fått lära mig mycket utav alla fina ungdomar och
framför allt har jag utav Vuxenbarn, barnen lärt mig mycket om olika traktorer,
jordbruksmaskiner och djur 
Jag har fått se många olika verksamheter i församlingen bland annat Messy Church, Musik
och Pyssel i Valinge och Sykretsen. Det är en fin församling ni har med många bra
verksamheter.
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Eva Johbarn- kantor med extra ansvar för Lindberg och Torpa
Lilla Dam & Manskören
Vårterminen startade tisdag 4 februari, kören hade 21 medlemmar
tjejer & killar. Vi sjöng vid följande tillfällen.
30/3 SOS i Lindberg tillsammans med Mellankören och TPB
20/4 Påskdagen i Lindberg
18/5 Avslutning med musikal i Lindberg
Höstterminen startade 2 september. Nu har vi ökat till 27 medlemmar
28/9 Storsöndag i Lindberg tillsammans med pastoratets övriga körer.
18/10 Barnkördag i Varbergs kyrka
7/12 Lucia gudstjänst tillsammans med TPB, Mellankören, Lilla Dam & Manskören.

Mellankören åk 3-5
Vårterminen startade onsdag 5 februari, kören hade 8 medlemmar endast flickor
kören övar i Vårt Hus i Trönninga. Ewa Svenssson o dottern Linda, sköter om drop-in
fika och hämtning av Bläshammarbarnen. Vi sjöng vid följande tillfällen:
1-2 mars Barnkörläger på Gullbranna. 4 flickor var med.
30/3 SOS i Lindberg tillsammans med Lilla dam & Manskören och TPB
20/4 Påskdagen i Lindberg
18/5 Avslutning med musikal i Lindberg
Höstterminen startade 3 september. 8 medlemmar
28/9 Storsöndag i Lindberg tillsammans med pastoratets övriga körer.
5/10 SOS i Torpa
18/10 Barnkördag i Varbergs kyrka
7/12 Lucia gudstjänst tillsammans med TPB, Mellankören, Lilla Dam & Manskören.
The Parish Band
Vårterminen startade onsdag 5 februari. bandet har 5 medlemmar och övar i Lindbergs
kyrka.
Emil Höök, trummor.
Elias Hansen, bas
Love Heribertsson, gitarr
Meja Nilsson, sång
Maja Brooke Webb, sång
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30/3 SOS i Lindberg tillsammans med Lilla dam & Manskören och Mellankören
20/4 Påskdagen i Lindberg
18/5 Avslutning med musikal i Lindberg
Höstterminen startade 3 september. Bandet har utökat med Hulda Wermelin som spelar
saxofon.
28/9 Storsöndag i Lindberg tillsammans med pastoratets övriga körer.
18/10 Barnkördag i Varbergs kyrka, där dom gjorde ett bejublat soloframträdande.
26/11 Messy Church Vårt Hus
7/12 Lucia gudstjänst tillsammans med TPB, Mellankören, Lilla Dam & Manskören.
Ungdomskören
Vårterminen startade tisdag 4 februari, kören hade 10 medlemmar
8 tjejer & 2 killar. Vi sjöng vid följande tillfällen:
9/2 Stamnared
12/3 Vårt Hus i Trönninge
13/4 Vårt Hus i Trönninge
17/4 Skärtorsdagsmässa i Lindberg
Höstterminen startade 2 september. Nu är vi bara 4 flickor, men jobbar i projektform
med mässan –För dig- som är satt ihop av Martina Vallerius. 4 av ungdomsledarna är
också med i kör och i kompet.
28/9 Storsöndag i Lindberg tillsammans med pastoratets övriga körer.
4/10 Gospelkördag i Falkenberg med Maria Nordenback-Kress, som avslutades med
konsert kl 16 i Falkenbergs kyrka.
19/10 –För dig- årets körprojekt framfördes i Lindbergs kyrka
7/12 Lucia gudstjänst tillsammans med TPB, Mellankören, Lilla Dam & Manskören.
24/12 Midnattsmässa i Lindbergs kyrka
LiTo-kören
Kören startade torsdag 6 februari. Hade 15 övningstillfällen.
79 medlemmar fördelat på. 26 sopraner, 23 altar, 15 tenorer, 15 basar.
Kören sjöng vid följande tillfällen:
18 feb. Taizemässa i Torpa
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2 mars. repris på Mysteriummässan i Kungsäters kyrka, med Mikael Johansson som solist
& kompgitarrist, övriga musiker var. Peter Björklund, Morgan Carlsson. Det bjöds på fika
i församlingshemmet. Präst var Erling Resare.
18 april Långfredagen. Vårens projekt var -7ord- Ulf & Åsa Nomark, var med på
instuderingen vid flera övningstillfällen. Detta blev ett mycket uppskattat inslag att med
ljud & bild & textläsningar av Martina Vallerius, få framföra påskens budskap i modernare
form. Kören leddes av Åsa Nomark. Musiker var: Ulf Nomark, Mikael Smedmalm, Jan
Hedlund, Morgan Carlsson, Peter Björklund.undertecknad var div.arbetare skötte datorn,
fika, rytminstrument.
Under våren har det rått ukulelefeber, framgångarna visades upp den
6 juni med ”sommarkonsert” i Lindberg. Anders Edén var inbjuden gästartist och
framförde 3 låtar med ucke & sång. Mattias Heljebäck sjöng duett med
undertecknad.Efter konserten var det det grillfest hemma hos undertecknad, där åt vi
korv och blev underhållen av Linda K Johbarn vid pianot, vi fick även prova på att dansa
zumba.

Hösten
15 övningar. 81 medlemmar
6 september blev startskottet med Kick-off på Gloppe. ca 60 medlemmar mötte upp. vi
sjöng mellan 15-17. Därefter fortsatte det med mat och festligheter, bad i balja och pool.
Ett stort tack till värdparen. Yvonne & Peo och Britt-Marie & Peter.
28 september Storsöndag i Lindberg. Vi sjöng tillsammans med övriga körer i pastoratet.
V/S kören, Valingebarnen, TPB, Mellankören, Lilla Dam & Manskören, U-kören.
Församlingen presenterade sin verksamhet.
11 oktober. Konsert till förmån för ”Världens barn” i Lindbergs kyrka. Våra norska
körvänner var på besök och sjöng tillsammans med oss. Efteråt var det fest i Folkets Hus
i VBG. Mycket skratt, god mat, trevliga bekantskaper, många härliga framföranden.
Uckarna var självklart med och det spelades och sjungs flitigt under kvällen. Vi fick också
träffa Birgit, deras nya ledare, som sjöng amazing grace i kyrkan så håret reste sig.
15 november kördag på Gullbranna, ett fåtal ur kören var med och sjöng med Simon
Ljungman.
16 november Repris på -7 ord- i Lindberg kl 18 men denna gången med textvariant 2.
30 november Första advent i Lindberg 16 och mindre kör i Valinge18
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26 december ”Min barndoms jul” framfördes i en överfull Lindbergs kyrka. Kalle
Karlsson, Annika Fehling bjöd oss på ett varierat program av blues, jazz och traditionella
jul klassiker. Några arr gjordes tillsammans. Ur kören var Mattias Heljebäck & Linnea
Höök sångsolister. övriga musiker var Mikael Smedmalm, Jan Hedlund, Micael
Karlsson,Anders Edén. Kollekten gick till musikverksamheten och inbringade ca 10.000
kr
6 januari 2015 Stamnared. Deltog ca 25 sångare ur LiTo i ”Julens sånger och psalmer”
tillsammans med V/S-kören under ledning av Brittmarie Sixtenson
Jag tackar styrelsen och alla körsångare för ännu ett roligt körår, icke att förglömma vår ”kaktant”
tillika sekreterare Ingrid Lindblom som ser till att vi har kakor på varje övning. Tack även till Peter,
Mikael J, Lasse N för skötsel av hemsida.

Övrig musikalisk verksamhet 2014
5/1 John Karlsson sångsolist i Lindbergs kyrka
26/1 Catherine Jeppsson ”Himlen har landat” Bo Setterlind i ord och ton
Cafégudstjänst på Belid.
2/3 Eva Johbarn & Martina Vallerius. ”Kärlekens väg” i Lindberg.
16/3 sångare och musiker från Vallda, Kullavik & Onsala dom framförde
”Falla fritt” i Lindbergs kyrka.
6/4 Riksspeleman Anette Wallin i Stamnareds kyrka
21/4 Konfaledarna & Malin Magnusson framförde dramat
”På vägen till Emmaus” i Lindbergs kyrka.
11/5 Folkmusikmässan ”Träd in i dansen” i Valinge kyrka.
Inga Johansson & Gränslaget, Ingegerd Nilsson
29/5 Damkören Spectrum i Lindbergs kyrka.
15/6 Friluftsgudstjänst med kören ”Ljudvågen” under ledning av Gun Svensson
Tiondeboden i Valinge.
21/6 Friluftsgudstjänst i Lindberg. Sibbarps spelmanslag.
22/6 Lilla Gränslaget med Gun Svensson i Stamnared.
29/6 ”Duo Dråm” medeltidsmusik i Torpa.
6/7 ”Ett musikaliskt fyrverkeri” med Familjen Hellgren i Valinge.
13/7 ”En musikalisk hyllning till Alice Babs” Esborn duo i Lindbergs kyrka.
20/7 Friluftsgudstjänst på Klasa. Eva Johbarn gitarr. Georg Andersson, dragspel.
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27/7 ”Konstmusik” med Maria Löfberg. Torpa
3/8 ”spirituellt sväng” med Charlotte Polson & Gunnar Nilsson i Valinge.
10/8 ”Det som håller oss vid liv” Simon blad med musiker i Lindberg.
17/8 ”Vägen till regnbågen” Eva Bartholdsson & Greger Siljebo i Stamnared.
21/9 ”Drop-in kör i Torpa. Taizeanda
11/10 Fredgudstjänst med norska kören Cantabile från Fredrikstad i tillsammans med
LiTo-kören.
1/11 Musik i allhelgonatid. Linda Karlsson Johbarn sång/fiol i Valinge.
2/11 Musik i allhelgonatid.Sång av Therese Gustavsson & Frida Bengtsson.
16/11 -7 ord- Ulf & Åsa Nomark i Lindberg.
23/11 ”Drop-in kör i Torpa. Taizeanda.
14/12 ”Låt julen komma” med Sjölins i Lindberg.
14/12 ”Klavermusik på orgel” av Tomas Abel från Italien.
21/12 ”Julklassiker” med Eva & Linda Johbarn i Valinge.
25/12 Julotta i Torpa. solosång av John Karlsson.
26/12 ” Julkonsert” med Annika Fehling, Kalle Karlsson och gästande musiker.
Mikael Smedmalm, Micael Karlsson, Jan Hedlund
Martina Vallerius- komminister
Är inte färdig ännu
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