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VISION 
Lindberga församling vill visa att Kristi kärlek kallar till gemenskap och lärjungaskap. 

Vi vill med Kristus kallelse och bönens kraft se människor, bära dem och sända dem för att breda ut och 
förverkliga Guds rike.  

Vi vill möta varje medmänniska med ödmjukhet och öppenhet och att hon förstår att hon är unik, älskad och 
värdefull.  

 
VÄRDEGRUNDSORD 

NÄRVARO 
Värdegrundsordet Närvaro vill visa på Guds ständiga närvaro i världen, och i människan. Allt sedan Gud 
andades in liv i människan finns Gud närvarande. Vi som församling vill att kyrkan skall vara närvarande i och 
för skapelsen, att församlingen skall vara närvarande i människors liv, samt vi som lever och verkar här skall 
vara närvarande i varje möte som sker, oavsett om det är arbete, i glädje som i sorg. 

ÖPPENHET 
Öppenhet vill visa på Guds möjligheter i oss människor. I det öppna har vi en möjlighet, att förändra och att 
fördjupa, både som kyrka, församling och som individer. Gud öppnar för oss den möjligheten. I dopet får vi ta 
emot helige Ande, för att vi som människor skall förstå att vi får tillhöra Gud som kallar oss till sig. I 
öppenheten döljs inget. I öppenheten får vi vara den vi innerst inne är. Detta får vi också dela med våra 
medmänniskor. 
 
HOPP 
Som kyrka, församling och som kristna ska vi förkunna, ta emot och ge Hopp till våra medmänniskor. Hoppet 
ser emot framtiden, men är rotad i förhållandet i Gud, som talar till oss här och nu. Framtidens frukt finner vi i 
nuets relation med Gud. Att ha ett hopp betyder först och främst att upptäcka vad Gud har att ge. För de 
första kristna var det tydligaste tecknet på den gemenskapen som bildades av människor av olika bakgrund 
och språk. Dessa män och kvinnor levde som bröder och systrar, som Guds familj; de överskred alla gränser 
som tidigare höll isär människor. De bad tillsammans och delade med sig av allting efter vars och ens behov.  
De strävade efter att leva i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Från allra första början tände det kristna 
hoppet en eld på jorden. Den heliga Anden är verksam i världen, berör och förnyar genom Guds kärlek. 
 

OMVÄRLDSBESKRIVNING 

I helikopterperspektiv ser det område som utgör Lindberga församling, strax norr om Varberg, blandat ut med 
bebyggelse och landsbygd. I församlingen finns fyra (4) kyrkor, i Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnared. 
Sedan ett par år tillbaka hyr också församlingen en lokal i området Trönninge som kallas Vårt Hus. 

Bebyggelse och byggnation 
Det sker en stor expansion och nybyggnation i områdena Trönninge, Hansagård, Bläshammar, Trönningenäs 
och till viss del nybyggnation i övriga delar av församlingens områden. De som flyttar in till de nybyggda 
områdena är främst medelålderspar och barnfamiljer. Varbergs Kommun uppskattar att invånarantalet år 
2030 kommer att öka med runt 30 000 personer. Sista december 2017 var invånarantalet 63 630 personer. 

Skolor/Arbetsliv/Äldreboende 
Inom församlingens geografiska område ryms tre grundskolor: Lindbergs skola, Trönninge skola som är 
Varbergs största och Bläshammar skola. Det finns också ett flertal förskolor som drivs av kommun och/eller 
föräldrakooperativ. Församlingens utmaning blir att hitta ett möte mellan skola/kyrka. Att fortsätta ha en god 
dialog tillsammans med rektorer och kommun och därmed hitta ett positivt samarbete.  

I den norra delen av församlingen finns det stora industriområdet Varberg Nord som innefattar många stora 
företag såsom Byggmax, Circle K, Mc Donalds, Lantmännen, Burger King och Mekonomen. Det finns också 
lokala företag som är viktiga för bygden så som Argument, Belid, Charden, Fladen, Varbergs Tomat, Bolanders 
Däck, Stamnareds lantmän, Bruces lantträdgård, Kvarnbackens Bil och båt med flera. Församlingen behöver 
synliggöra sig i dessa områden, få företagarna att känna till församlingens organisation så att när det behövs, 
att de direkt kan tar en kontakt med oss.  

 



 - 3 - 

 

Det enda äldreboendet inom församlingens gränser är Lindgården som har uppemot 40 platser på 4 olika 
avdelningar. Där firas gudstjänst en (1) gång i veckan.  

Övriga mötesplatser 
Församlingen har god kontakt och utbyte med både hembygdsföreningen i Lindberg och bygdelaget i Valinge. 
Tillsammans anordnas trivselkvällar och ”kyrkveckor” för församlingens invånare.  

I samarbete med byggherren för Södra Trönninge önskar församlingen att i framtiden få tillgång till en 
gemensam lokal i området. Inom församlingens gränser finns också två campingplatser i Kärradal, flera 
badattraktiva stränder och i samband med detta också restauranger som bidrar till turistnäringen i området.  

 
ANALYS KRING FÖRSAMLINGENS FRAMTID  

Församlingen står inför en spännande och stor utmaning. Utifrån Varbergs kommuns detaljplaner kommer 
församlingens flyttnetto att påverkas positivt med inflyttning till nya områden. Medelåldern på de som flyttar 
in till nybyggda villor spås vara runt yngre vuxna som har eller inom snar framtid önskar utöka till att bli familj. 
Liksom det byggs villor, så byggs det även bostadsrättshöghus, där barnfamiljer och/eller äldre ensamstående 
flyttar in till.  

Utmaningen för församlingen blir att nå ut till de nyinflyttade som flyttar in. Bostäderna som köps har oftast 
en hög inköpssumma, vilket församlingen ibland ser i form av utträdesansökningar. De som flyttar in kan 
kategoriseras in till den ”gula gruppen”, som är den yngre målgruppen, där var fjärde medlem är 90-talist. 
Medlemmen saknar överlag argument eller motiv för sitt medlemskap, har en svag självkänsla, upplever i lägst 
grad livet som meningsfullt, har en liten kontakt med kyrkan och har i väldigt liten utsträckning besökt eller på 
annat sätt mött kyrkan.  

Församlingen i form av förtroendevalda och arbetslag ska arbeta aktivt i att visa på vad församlingen och 
kyrkan är och hur de kan få ta del utav vår gemenskap oavsett ålder. Genom att nå ut i olika medier vill vi 
skapa ett intresse för att våra medlemmar och blivande medlemmar skall få kännedom om kyrkan, så kan vi 
genom våra värdegrundsord; Närvaro, Öppenhet och Hopp skapa ett förtroende som kan möjliggöra för en 
relation.  

Då församlingens geografiska medlemsantal (även invånarantal) kommer att öka, kommer även behovet av 
kyrkans tjänster att få en ökad efterfrågan. Främst fler dop och vigslar men också andra typer av insatser för 
människor där de är i livet, utifrån den livssituation de befinner sig i. Detta skall aktivt synliggöras i 
församlingsarbetets prioriteringar i kommande års- och verksamhetsplaner.  

Utmaningarna liksom möjligheterna blir att nå ut till våra medlemmar (och invånare) i församlingen. Att möta 
alla de behov som uppstår i och med att en plats/ett samhälle växer, både för de enskilda individerna såsom 
institutionerna/företagen. Församlingen ska därmed se över möjligheterna för att ge utrymme för en ökad 
service vid exempelvis kyrkliga handlingar när medlemmar önskar detta. 

 

DIAKONI 

I Lindberga församling gestaltas diakonin på flera olika sätt, dels i vardagen dels vid gudstjänsten. I vardagen 
möter församlingen människor som på olika sätt är i behov av verksamhetsgrupper. Allt från att behöva 
samtala med någon till att någon ser och finns nära. Lindberga församling vill vara en församling som är öppen i 
mötet med andra, ser den andres behov och visar på Guds nåd och rikedom.  

I gudstjänsten gestaltas diakonin dels genom diakonens närvaro i liturgin (välkomnandet, evangelieläsningen, 
förbönen, dukande av eukaristin samt sändningsordet). Dels genom kyrkvärdarnas/frivilligas/personalens 
arbete och välkomnande till den gudstjänstfirande församlingen vid ankomst och kyrk fikat. Även i ordets, 
predikans och måltidens delande framträder diakonin i församlingens gudstjänster. 

I församlingens missionsarbete gestaltas diakonin främst genom närvaro, det vill säga att personal och ideella 
finns närvarande där människor befinner sig. 

Församlingen skall inom FINs tidsram arbeta fram en handlingsplan för hur arbeta med ideellas delaktighet 
utifrån ett diakonalt perspektiv ska ske och hur det ska bildas en gemensam röd tråd som genomsyrar 
värdegrundsorden. Det är viktigt att ideella får känna kallelsen att finnas till för någon medmänniska.  
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Församlingens diakonala behov, utifrån omvärldsanalysen, är att försöka överbrygga den delning som kan bli i 
församlingens områden mellan ”landet” och ”nybyggnationen”. Församlingens diakonala arbete kan delas in i tre 
delar.  

1. Människor som har det ekonomiskt svårt kan behöva församlingens hjälp och stöd. Detta kan ske 
genom samtal med diakon/präst, bistånd med bidrag ur diakonikassa och församlingens fonder och till 
viss del även bistånd i att ta kontakt med kommun och/eller landsting.  
 

2. Församlingen vill arbeta för psykisk hälsa och öka medvetenheten om vikten av detta. Den psykiska 
ohälsan stiger i samtliga ålderskategorier, och ökar markant för barn och unga. Församlingen behöver 
ta fram en konkret handlingsplan (gärna tillsammans med andra aktörer) och finnas till för de som 
behöver stöd och hjälp samt ta människors oro inför nuet och framtiden på allvar. 
 

3. Även om nybyggnationen och församlingens inflyttning rör främst för de unga och medelålders så 
ökar också antalet äldre invånare, främst i församlingens landsbygd. Det finns begränsade platser på 
äldreboendet, vilket gör att många äldre bor hemma länge. Förutom ålderdom kan det också finnas 
sjukdom av olika slag och nivåer. Där behöver Svenska kyrkan närvara genom barmhärtighet och 
omsorg.  

 

MISSION  

Församlingen vill inte bara visa gästfrihet och öppenhet till de människor vi möter, utan också öppna upp för 
ett möte med Kristus. Därför är det dagligen öppet i samtliga av våra kyrkor och för att människor skall kunna 
gå in, tända ljus, be, möta sig själv och Gud.  

Församlingen börjar aktivt arbeta med missionsuppdraget och har precis startat ett spännande Dop projekt 
som sträcker sig från att en människa blivit född till att hon fyller 20 år. Dop projektet riktas inte enbart till 
den enskilda människan som döps utan också till de människor som finns runt omkring dem, så som faddrar, 
familj, släkt och vänner.  

Inom FINs tidsram skall också (som nämns ovan) en handlingsplan arbetas fram för hur ideellas engagemang 
skall tillvaratas. Det engagemang som församlingen har idag är bra, och den gemensamma synen och röda 
tråden behöver tydliggöras för att möjliggöra ett ännu djupare engagemang och en breddning av det. 

För ett par år sedan, när den stora flyktingvågen kom till Sverige och Varberg, gjorde församlingen 
(tillsammans med övriga aktörer) en god insats i att skapa mötesplatser – främst i lokalen Vårt Hus. Då många 
av de involverade människorna inte finns kvar i området har arbetet pausat, men det värdefulla nätverk och 
erfarenhet som skapades finns kvar. 

Vårt Hus i Trönninge är till för alla församlingsbor som är medlemmar, för gratis uthyrning vid barnkalas, kalas, 
filmkvällar eller vad det än må vara. 

Lindberga församling är en del av den världsvida kyrkan som tror på den uppståndne och närvarande Kristus. 
Genom värdegrundsorden: Närvaro, Öppenhet och Hopp skall församlingen i ödmjukhet värna, stötta och 
vårda våra kristna bröder och systrar i andra delar av världen. Därför har församlingen gjort flera resor till 
Krakow/Auschwitz och mött den lokala kyrkan samt flertal resor till kommuniteten i Taizé. 

 

GUDSTJÄNST 

Församlingens gudstjänstliv formas utifrån söndagens högmässa, som firas i en av de fyra kyrkorna klockan 
10:00. Vid kvällstid på söndagarna klockan 17:00 firas också gudstjänst, med olika inriktningar och teman. 
Mitt i veckan firas gudstjänst på Lindgården och en (1) gång i månaden firas mässa med konfirmander och 
unga ledare.  

Den första onsdagen i varje månad firas ”Messy Church” i Vårt Hus. Denna typ av gudstjänstform är hämtad 
med inspiration från den Anglikanska kyrkan i England och församlingen har sett ett positivt resultat av detta.  

En gång i månaden firas också morgonmässa för personalen i samband med APT. När kyrk-gudstjänstvärdar 
träffas för möte börjar det med en veckomässa tillsammans. Varje verksamhetsgrupp avslutar sina träffar med 
en sång/psalm/bön. Från och med hösten 2019 finns det varje fredag även möjlighet till morgonbön i 
Mariarummet i Lindberg.  
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I samband med Lindbergs kyrkas renovering, våren och sommaren 2020, kommer Vårt Hus att prövas som 
gudstjänstlokal, främst för söndagsgudstjänster. 

Lindberga församling vill ha ett rikt liturgiskt utbud och där personalen vill göra gudstjänstbesökarna 
inkluderade i högmässan. Vi vill ge möjlighet under kvällsgudstjänsterna att variera innehållet eftersom 
kyrkornas olika storlek, former och miljöer bjuder in till olika typer av gudstjänstformer. Församlingen vill 
tillsammans skapa ett gudstjänstuttryck som den gudstjänstfirande församlingen känner sig delaktiga i och 
öppnar för ett möte med den uppståndne Kristus. 

Något som församlingen under den här FINs tidsplan vill pröva är att låta gudstjänsterna formas utifrån 
kyrkornas rum, så att det liturgiska uttrycket kommer till sin rätt. I samband med detta är ambitionen att, med 
de som vanligtvis inte besöker kyrkan så frekvent i åtanke, vara noga med att ha återkommande tider och 
platser för respektive gudstjänstform och kyrkorum. Det är viktigt att skapa en kontinuitet som ger förståelse 
och trygghet för församlingens gudstjänstliv. 

Församlingen vill öka delaktigheten och medverkan av fler i högmässan och under tidsramen starta upp 
”söndagsskola” (men med modernare namn) för barnen. Detta kommer främst att ske i någon av de större 
kyrkorna och rikta sig mot församlingens barn och unga.  

Söndagens högmässa är navet som sänder ut församlingen till veckans gudstjänster. Även möjligheten att 
också prova korta veckogudstjänster där mat, gemenskap och bön får vara centralt kommer att ses över inom 
finns tidsram. 

Bönen är fortsatt central i verksamhetsgrupperna, både internt och externt. Ideella medarbetare och personal 
skall också fortbildas i andakts och böneliv. 

Ideella medarbetare, såsom kyrk-gudstjänstvärdar och ledare, är ovärderliga. Under FINs tidsplan skall en 
handlingsplan ta fram för att rekrytera, uppmuntra och fortbilda ideella medarbetare, både internt och externt. 
I gudstjänsten bistår kyrk-gudstjänstvärdarna med sedvanliga uppgifter, och de är också mentorer för de 
konfirmander som tjänstgör.  

I församlingen vill vi uppmuntra till lekmannaledda gudstjänster/andakter/bönetillfällen. 

Idag har församlingen träffar för ideella kyrk-gudstjänstvärdar åtta (8) gånger/termin. Det finns också 
återkommande träffar med utbildning och information för unga konfirmandledare. 

Under hösten 2018 arbetade präster och musiker fram en gudstjänstordning för barn, Barnens gudstjänst, 
som används en gång i månaden. Vid dessa gudstjänster medverkar någon av barnkörerna med sång och spel. 
Dop projektet kommer göra att fler församlingsmedlemmar från 1 – 18 år blir inbjudna till Barnens Gudstjänst 
under olika tider på året. 

Vid varje gudstjänst när barn och unga deltar får de som vill en uppgift. Uppgiften kan variera mellan att bistå 
kyrkvärden, vaktmästaren, eller att vara en del av liturgin och bistå präst eller diakon. Som församling ser vi 
dessa insatser som oerhört värdefulla och som något som bör prioriteras.  

 

UNDERVISNING 

Svenska kyrkan har en stor utmaning i att sprida evangeliet och undervisa. Evangeliet skall nå alla 
ålderskategorier i personal, i verksamhet och i församling. I församlingen behöver vi medvetandegöra 
människor om vikten av vad kristen undervisning ger till den enskilda människan och tillvarata på allas 
erfarenheter av Gud.  

Vi vill bjuda in till undervisning och fortsatt lärande på dopets grund för alla åldrar och arbeta för ett tydligt 
samband mellan vardagsverksamhet och gudstjänstliv. 

Församlingen vill också ordna mötesplatser och tillfällen för vuxna och äldre till föreläsningar, undervisning och 
fördjupning samt uppmuntra till lekmannaledda gudstjänst-, samtals- och bönegrupper. 

Vi vill öka delaktigheten av ideella medarbetare i undervisningen, såväl unga som vuxna. 

I undervisningen kommer olika pedagogiska metoder att användas, beroende på åldersgrupp och 
förutsättningar. I de yngre barngrupperna används främst leken som inlärningsmetod och i 
konfirmandarbete/ungdomsarbete främst upplevelsebaserad och learning-by-doing metodik. För övriga 
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åldersgrupper kan också erfarenhetsbaserad metodik användas och/eller kompletteras med teori- och 
samtalsbaserad fördjupning. 

Undervisning om evangeliet skall också genomsyra gudstjänstens innehåll i liturgin. Personalen har en viktig 
pedagogisk roll gentemot resten av den gudstjänstfirande församlingen.  

För att ta tillvara på personalens och ideella medarbetares kompetens behöver församlingen utbilda internt 
och också se möjligheterna i att hitta externa aktörer som fördjupar och skapar inspiration. 

Körsång och musik är viktiga instrument för förkunnelse och undervisning. Körerna i församlingen är 
gemenskaper där körsångare får undervisning i och erfarenhet av musik, gudstjänst och tro. Genom elever till 
kyrkomusikerna kan också en rekryteringsgrund för kyrkomusiker skapas. 

 

PRIORITERADE OMRÅDEN 

Fokus: DOPET 

Från januari 2019 och två (2) år framåt kommer församlingen att ha dopet i fokus. Det finns en handlingsplan 
för att uppmärksamma dopet för de som är nyfödda fram tills de fyller 20 år. 

Alla verksamheter i församlingen påverkas av dopet, utifrån Jesus uppmaning: Gå ut och gör alla folk till 
lärjungar. 

Oavsett ålder kallar Kristi kärlek till gemenskap och dopen är en start till ett lärjungaskap i relation till kyrkan 
och Kristus. Dopsatsningen skall förhoppningsvis kunna skapa en långsiktighet i församlingens aktiva arbete 
med barn och unga, och fortsätta att ge möjlighet till långlivade och positiva relationer.  

Dopet gäller inte enbart dopbarnet utan även dess familj och vänner. Både personal, ideella medarbetare och 
församling blir delaktiga i dop projektet. Efter projekttidens slut är intentionen att låta projektets innehåll få 
övergå till församlingens dop pastoral.  

 

Fokus: MEDLEMSVÅRD 

Församlingen står inför en utmanande framtid i och med den stora inflyttningen. En stor del av medlemsvården 
kommer riktas till medlemmar som påverkar inflyttningsnettot. Genom värdegrundsorden, verksamheten och 
gudstjänsterna vill församlingen visa att kyrkan finns till för alla och att de därmed får möjlighet att hitta sin 
plats i församlingen.  

Vi skall satsa på information och visa kyrkans närvaro i sammanhang där församlingsbor finns. Ambitionen är 
att medvetandegöra människor om vad Svenska kyrkan är och hur de kan hitta en gemenskap och tro i 
kyrkans sammanhang.  

 
Fokus: IDEELA MEDARBETARE 

Ideella medarbetare är oerhört viktiga. De gör ofta sådant som ingen lägger märke till förrän det inte blir gjort. 
Under församlingsinstruktionens tidsram läggs fokus på rekrytering, utbildning och fördjupning av ideella 
medarbetare. 

Oavsett om den ideella medarbetaren är ledare för barn, ungdomar eller äldre skall fokus vara att rusta dem 
för engagemang i församlingen och för Kristus. 

Något som kommer vara prioriterat beträffande rekrytering, utbildning och fördjupning är att skapa ”Lay-
ministry”. Konceptet är hämtat från Anglikanska kyrkan i England. Där möjliggör man att ideella medarbetare 
att utifrån det allmänna prästadömet får möjlighet att predika, leda andakter/bönestunder/gudstjänster. 

 

BARNKONSEKVENSANALYS 

Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 
JA, församlingsinstruktionen innehåller möjligheter att förbättra barn och ungdomars rätt till andlig utveckling. 
Detta genomsyras i fokusområdet kring dopet. 
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Innebär förslaget till beslut att sociala, ekonomiska, andliga och kulturella rättigheter beaktas? 
Ja, verksamheterna bedrivs i olika områden i församlingen där flera socioekonomiska miljöer finns och särskilt 
fokus läggs på de barn och unga som är behov av stöd. 

Innebär förslaget till beslut att barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas. 
JA, genom fokusområdena vill församlingen informera och skapa möjligheter för barn och unga i församlingen 
att skapa kontakt, för att därefter tillsammans kunna se över behov och utvecklingsmöjligheter för respektive 
individ. 

Innebär förslaget till beslut att särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt funktionshindrade barn och 
ungdomar. 
JA, merparten av den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar sker i lokaler och miljöer som tillåter 
funktionshindrade barns medverkan. 

Har barns och ungdomars synpunkter inhämtats för beslutet? 
JA, två av församlingens ungdomar har medverkat på samtliga möten i utskottet som tillsammans med 
kyrkoherden bereder ärendet till kyrkorådet och kyrkofullmäktige.  

 

ÖVRIGA REGLER M.M. 

1.     Domkapitlet har beslutat att huvudgudstjänst med nattvard firas 48 gånger per kyrkoår i Lindberga   
        församling. 

2.     I Lindberga församling finns för närvarande följande kyrkomusikerbefattningar: två (2) med     
        kantorsexamen. Domkapitlet har beslutat att minst en (1) av församlingens kyrkomusiker skall vara  
        kantor. 

3.     Domkapitlet har beslutat att Lindberga församling ska följa Svenska kyrkans konfirmandriktlinjer.  

4.     Stiftsstyrelsen har beslutat att minst en (1) komministerbefattningar skall finnas i Lindberga församling.  

5.     I Lindberga församling finns en (1) diakonbefattning. 

6.     I Lindberga församling finns det fyra (4) kyrkor: i Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnared samt en (1)  
        samlings/gudstjänstlokal i Vårt Hus i Trönninge.  

7.     Kyrkornas nyttjande uppskattas till: 

Lindbergs kyrka nyttjas 2,5 gånger per vecka. Typ av gudstjänst är högmässa, Barnens 
gudstjänst samt veckobön och veckomässa.  

Torpa kyrka nyttjas 0,5 gånger per vecka. Typ av gudstjänst är gudstjänst och veckobön och 
mässa. 

Valinge kyrka nyttjas 0,5 gånger per vecka. Typ av gudstjänst är högmässa, gudstjänst, 
veckobön, gudstjänst/mässa. 

Stamnareds kyrka nyttjas 0,5 gånger per vecka. Typ av gudstjänst är gudstjänst och veckobön 
gudstjänst/mässa. 

Vårt Hus nyttjas 1,25 gånger per vecka. Typ av gudstjänst är veckobön/veckomässa och  
Messy Church. 

8.       Lindberga församling kan inte erbjuda själavård eller kyrkliga handlingar på minoritetsspråk eller        
          teckenspråk. Vid förfrågning om dessa tas kontakt med kontraktets församlingar och med Göteborgs  
          stift. Församlingen har inte heller någon gudstjänst på annat språk än svenska, inte heller någon 
          verksamhet för människor med annat språk än svenska. 


