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POST-CORONA
NU KÖR VI!!!

I skrivande stund har restriktionerna kring pandemin som varat 
i 18 månader släppts. Nu är ”allt som vanligt”, men vad innebär 
det att vi nu återgår till det normala? Den verklighet som varit 
oss så nära under denna tid har satt sina spår, både utvecklande 
men det kan också ha inneburit frustration och besvikelse.

I Lindberga församling försöker vi alltid hitta nya vägar till att 
få vara Kyrka där vi lever och verkar. Med Evangeliet i centrum 
och med Jesus Kristus som stjärna och kärna vill vi breda ut 
Guds rike i vår församling. 

Jag har upplevt att nu när vi närmat oss post-corona så finns 
det en oerhörd längtan hos människor att träffa andra. Både 
att återuppta gamla gemenskaper liksom att hitta nya. Där  
kommer vi in som församling. Att ge människor den  
möjligheten att hitta till vår gemenskap som vi har i alla våra 
fina verksamheter.

Verksamhetsåret 2022 kommer bli ett prövningens år, dels alla 
nya verksamheter som vill möta människorna som vi vill nå - där 
människor flyttar in, där människor leker och grillar korv, går sina  
skogspromenader, där de handlar sitt kött inför helgen - där 
kommer vi att vara!

Genom gemenskapens forum kan vi skapa relationer och ge-
nom goda relationer kan både en tillit och en förståelse få börja 
gro, både för församlingen och för Svenska kyrkan, men också 
en tro på den Gud som håller i när det stormar, den Gud som 
håller om när man är rädd, den Gud som försöker hålla kvar när 
fotfästet kanske tappas och den Gud som också håller med oss 
när vi hittar glädje, skratt, leenden och kärlek. 

Niklas Strandberg
Kyrkoherde

Fem (5) randomfrågor  
till kyrkoherden!  

Random från internet

När sjöng du senast?
Jag sjunger nästan hela tiden, 

eller nynnar, allt från spinning-
musik till psalmer!

Vad är det bästa med hösten? 
Färgernas skiftningar och ett 
synligt tecken på att livet & 

skapelsen är ändligt, det skapar 
ett behov av reflektion & bön.

Den godaste efterrätten är?
Kaffe (...glass är inte heller 

tokigt att få till).

Samlar du på någonting?
Ja, erfarenheter av livet - både 
de som jag medvetet vill ha 

och de som jag får som jag inte 
visste att jag behövde!

En bra bok i Bibeln är?
Johannesevangeliet

   
    

    
     

         
                                                                                                                                      

      
  



Foto: Barbro Geresand



- ORGANISATIONSPL AN - 

Kyrkofullmäktige

Kyrkoråd

FÖRTROENDEMANNAORGANISATIONEN

Församlingens högsta beslutande organ är enligt  
kyrkoordningen församlingens  kyrkofullmäktige som 
består av en ordförande och ytterligare 18 personer 
som ledamöter. Kyrkofullmäktige har möte två gånger 
per år. 

Kyrkorådet är församlingens operativa styrelse som 
är utsedd av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet leds av  
ordförande består av 8 ledamöter och 4 ersättare. 
Kyrkoherden företräder ämbetslinjen och är självskri-
ven ledamot i kyrkorådet. 

I och med att det varit kyrkoval och nya kyrkorådet 
varken har beslutat eller tillsatt sin organisationsplan 
och struktur är det svårt att sia om hur den operativa  
organisationen kommer att se ut.

Dock finns det idéer att endast ha ett Berednings-
utskott och utefter det forma arbetsgrupper som 
arbetar med en eller flera specifika frågor under en 
kortare eller längre tid. 

Kyrkoherde
Niklas Strandberg

Komminister
Katarina Johnsson

Mirjam Fors
Ola Bojestig (p.adj)

Diakon
Siw Ölmelid 

Kamrer
Christl Holm

Förvaltn.assistent
Maria Liljhammar

Församl.assistent
Ludvig Werner 
Angelica Spång
Ewa Svensson
Ebba Lindkvist

Kantor
Eva Johbarn

Barbro Geresand

TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN

Kyrkoherde Niklas Strandberg leder och fördelar all  
personal och verksamhet i församlingens regi. 
Kyrkoherden kan jämföras med ett företags verk-
ställande direktör. Kyrkoherden ska utifrån angivna  
vigningslöften och på eget ansvar fullgöra de  
uppgifter som anges i kyrkoordningen. Kyrkoherden 
har ett gemensamt med kyrkorådet ansvar för att  
församlingens grundläggande uppgift blir utförd.  
Kyrkoherden har ansvar för tillsyn över all verksamhet 
utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Kyrkogårdsföreståndare Niklas Espelund har på 
delgation att arbetsleda kyrkogårdsvaktmästare  
och församlingens värdinna. Två säsongsanställningar 
som gäller från och med mars till oktober samt en till 
två sommarjobbare under sommarmånaderna.

Församlingen har i den församlingsvårdande verk-
samheten i två komministrar, en diakon, en kamrer, en 
förvaltningsassistent, två församlingsassistenter (på 
150%) samt två kantorer. Under första delen av året 
har församlingen även en pastorsadjunkt. 

Kyrkogårds- 
föreståndare 

Niklas Espelund

Kyrkovaktmästare
Anna Börjesson
Arne Börjesson

Annika Lindqvist
Marita Axelsson

Kyrkvaktm. säsong 
Julia Rolofsson
Johan Eriksson

Förs.hemsvärdinna
Desirée Ekdahl

??? ?

Revisorer Valnämnd
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- FÖRSAMLINGENS VISION -

Vi vill möta vår medmänniska 
med ödmjukhet och öppenhet 

och få henne att förstå att hon 
är unik, älskad och värdefull. 

    6

Vi 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 ut för att breda ut och förverkliga Guds rike. 



- 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 närva-
rande 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.

Värdegrundorden skall genomsyra allt det som sker i församlingens verksamhet såsom guds-
tjänster, kyrkliga handlingar, grupper och i möten. De tre värdegrundsorden är tolkningsbara 
utifrån Guds-, kyrkans-, församlingens- och ett individuellt perspektiv.  Bakom och genom 
värdegrundsorden finns Kristusmonogrammet som en symbol i att allt det församlingen gör 
sker med Kristus i centrum. 

HOPP!
Som kyrka, församling och som kristna ska vi förkunna, 
ta emot och ge Hopp till våra medmänniskor. Hoppet 
ser emot framtiden, men är rotat 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.

    7



- PRIORITERINGSOMR ÅDEN 2020-2023 -

DOPET!
Gå därför ut och gör alla folk till 
lärjungar: döp dem i Faderns och 
Sonens och den heliga Andens 
namn!

Matt 28:19

IDEELLA MEDARBETARE!
Ty liksom kroppen är en och har många delar 
och alla de många kroppsdelarna bildar en 
enda kropp, så är det också med Kristus... 
...Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar 
av den.

1 kor 12:12, 27

MEDLEMSVÅRD!
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och självbehärskning.

     Gal 5:22

Foto: Aron Burden / Unsplash.com
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- INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2022-

Lindberga församling utvecklas ständigt fram-
åt, mot nya mål och möjligheter. Församlingen 
vill finnas som en delaktig röst i samhällets och  
bygdens olika rum och mötesplatser.

Varbergs kommun uppskattar att inflyttning-
en i vår del av kommen kommer att vara stor 
de kommande åren. Många av de nyinflyttade  
kommer att bosätta sig inom vår församlings 
gränser.

Vi skall som församling ge möjlighet för 
människor att fira gudstjänst, vi ska bedri-
va undervisning och vi ska utöva diakoni och  
mission. Utifrån dessa delar skall vi försöka hitta 
de utmaningar som ligger framför oss. 
   Församlingens långsiktiga utmaningar och mål 
försöker vara överskådliga men tydliga. Vi vill 
hitta utmaningar som skapar en vilja hos den en-
skilda individen och skapa ett engagemag för att  
kunna breda ut Guds rike!

INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2022

FÖRSAMLINGEN SKA UNDER KOMMANDE  
VERKSAMHETSÅR SATSA PÅ:

*  Vuxna i åldern 30 - 50 år

* Konfirmander (och ungdomar)

* Skapa och ge förutsättningar för långsiktig     
   gudstjänstgemenskap.

* Hitta och rusta ideella medarbetare för  
   kortare och längre uppdrag, där församlingen  
   tar fram en utbildningsplan. 

VI BLICKAR FRAMÅT...!

Foto: Tim Arterbury / Unsplash.com
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Gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna i  
vår församling avser att låta Gud uppenbara sin  
närvaro. Detta bland människor genom förkunnel-
sen av Evangeliet om Jesus Kristus. Som är i enlighet 
med Bibelns vittnesbörd och genom att förvalta och  
utdela kyrkans sakrament. 

Övergripande är att församlingens gudstjänster 
ska firas på ett sådant sätt att människor upplever  
samhörighet med varandra i gudstjänstens gemen-
skap samt att gudstjänsterna i allt och alltid ska peka 
på, vittna om och förkunna det glada budskapet om 
den uppståndne och levande Jesus Kristus.

När vi firar gudstjänst tillsammans, vill vi att så 
mycket av kyrkans grundläggande uppgifter skall 
genomsyra vår gemenskap. Vi vill dela det som  
betyder något för oss, oavsett om det är i glädje, 
sorg eller något från livets högtidsstunder. Delandet  
innebär att vi kommer närmare och få bära varandra i 
våra gudstjänster. 

Församlingen kommer att arbeta för att skapa en 
kontinuitet i församlingens gudstjänstliv, både vad 
det gäller kyrkorum och gudstjänsttyp. Det skall vara  
enkelt för gudstjänstgemenskapen att veta vilken 
kyrka och vilken tid det är gudstjänst. 

Församlingens olika  kyrkorum får vid gudstjänsterna 
genomsyra sin egna gestaltning och vissa kyrkorum 
passar bättre till vissa typer av gudstjänster. Arbets-
laget kommer att påbörja ett sådant arbete under 
året.

GUDSTJÄNST
Församlingen kommer att ha samma gudstjänsttider 
som föregående år. Högmässa/Gudstjänsten klockan 
10:00 är i Lindbergs kyrka och övriga kyrkor varvar 
Gudstjänst/Högmässa klockan 17:00. Under året 
kommer personalen att arbeta för att möjliggöra 
ideellt engagemang och Lekmannaledda gudstjänster 
både under söndagar som vardagar.

Dop erbjuds alltid i ordinarie gudstjänster samt vid 
två (2) fristående tider under söndagen. Ett arbete 
för att se över att även erbjuda lördagsdop kommer 
att påbörjas under året för att kunna öka församling-
ens dopstatistik. 

Personalen kommer att under året att ta fram en 
gudstjänstform som ersätter tidigare Messy Church 
Att bjuda in till gudstjänst för alla åldrar där även mål-
tidsgemenskapen kan prioriteras. 

Församlingen kommer fortsätta att ha veckovi-
sa gudstjänster på äldreboendet Lindgården. Under 
sommartid erbjuds olika former av friluftsguds-
tjänster. Sommarmusik ersätter kvällsgudstjänster  
under ett antal veckor under sommarmånaderna och  
konfirmander kan fira någon form av gudstjänst/
mässa i samband med deras träffar.

Utifrån efterfrågan så erbjuds vigsel- och begrav-
ningsgudstjänster i någon av församlingens kyrkor 
eller platser inom eller utom församlingens geografi. 

I samband med All helgonahelgen inbjuds anhöriga 
som mist någon till församlingens minnesgudstjänst.

-  GUDSTJÄNST -     10



MUSIKLIVET

- MUSIKLIVET -

Musiklivet är stort och välbesökt.  Församlingen har 
många personer som både är med i körverksamhet 
men också kommer och lyssnar vid framträdanden i 
gudstjänster eller konserter. 

Församlingens vision är att den stora körverksam-
heten är berikande för söndagarnas gudstjänster 
och våra samlingar runt om i verksamhetsgrupperna. 
Vi vill att detta bidrar till att öka det ideella engage-
manget för församlingens övriga verksamhet. 

Under verksamhetsåret 2022 vill vi fortsätta att ha 
den musikverksamhet som funnits tidigare år. Skapa 
möjligheter för både nyinflyttade och nyfikna för-
samlingsmedlemmar att hitta till våra körer.

Församlingens båda musiker står för musikverksam-
heten, från de allra minsta barnen tillsammans med 
sina föräldrar i Kyrkis, konfirmander till de äldsta  
personerna i körerna.

VERKSAMHET 2022
* MINI-SINGO, 5 - 6 år.

* SINGO, årskurs F-2.

* MIX-kören, årskurs 3-5.

* The Parish Band, årskurs 3 till 6.

* LiTo-kören, alla åldrar.

* NOVA-kören, alla åldrar.

* Lindbergakören, för daglediga.

* Gudstjänstkören som drop-in-kör

* Sångstund i församlingens ”Kyrkis”.

* Sång & musik i konfirmandverksamheten.

* Sång & musik på äldreboendet Lindgården.
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BARN&FAMILJ

- BARN & FAMIL J  -

CAFÉ KYRKIS
Mötesplats för vuxna (föräldrar & barnets mor- & 
farföräldrar eller andra) med barn som är hemma och 
vill träffa andra. Självklart är också storasyskon väl-
koimna. På Café Kyrkis pratar, umgås och fikas det. 
Det kanske även erbjuds pyssel och det är alltid sång-
samling. 

BIBELÄVENTYRET
Vi har i församlingen utbildade Bibeläventyrare. De 
kommer under 2022 att gå ut i skolornas årskurs 4 
och 5 och erbjuda Bibeläventyr, med inriktning Gamla 
testamentet. Bibeläventyret är godkänt av skolver-
ket. 

BARNENS GUDSTJÄNST
Vid ett par tillfällen under terminen bjuder försam-
lingen in till Barnens Gudstjänst. Vid dessa gudstjäns-
ter medverkar oftast barn- och ungdomskörerna. Vi 
serverar alltid korv och bröd.

LEKPLATSSKÖJ 

Två tillfällen per termin kommer församlingen att  
erbjuda barn- och ungdomsfamiljer att följa med 
på en arrangerad familjeutflykt. Att sammanföra de  
familjer som är vana familjedeltagare med de som är 
nya.

FAMILJEUTFLYKTER
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En gång i månaden, under 2 timmar, kommer  
personalen att närvara vid en av församlingens  
lekplatser. Kanske blir det rutschkanerace, lekar och 
andra roliga tävlingar. Korvvagnen är alltid med och 
bjuder på korv. 

SPAGETTITISDAG &
TACOTORSDAG!
De barn som går i årskurs 4 och 6 kommer två gång-
er i veckan att erbjudas att få en måltidsgemenskap i 
vår lokal i Trönninge, kallad ”Gården”. De kan också av 
personalen få hjälp med läxor och hitta nya kompisar. 

Foto: Niklas Strandberg



BARN&UNGDOM
Församlingen vill ha och hitta mötesplatser för 
att barn, ungdomar och unga vuxna att skapa nya  
kontakter.

Församlingen vill ha verksamhetsgrupper med möjlig-
het till fördjupning och kristen gemenskap.

Församlingen vill ge möjlighet att som ungdom och 
ung vuxen ta ansvar i församlingens gemenskap.

PROJEKT FÖR 2022
*  Utbilda BARN-HLR Instruktörer som i sin tur  
    utbildar föräldrar i våra verksamheter.

*  Genomföra ett Födelsedagskalas för 10 åringar,  
    1-2 ggr under året.

*  Skapa och upprätta Lindberga församling i  
    Minecraft. 

-  BARN & UNGDOMAR -     13

Under år 2022 kommer vårt arbete med att skapa 
Lindbergs församling i en Minecraft-värld att fortsät-
ta. Personalen avsätter en del tid till att både bygga 
och upprätthålla ”församlingen”. Målgruppen är barn 
mellan 7-12 år - men där även äldre ungdomar kan få 
vara med och ”bygga” och administrera världen.

MINECRAFT-GÄNGET

För de som går i årskurs 7 och upp till sista året på 
gymnastiet erbjuder församlingen vår nyarenoverade 
lokal i Trönninge som vi kallar ”Gården”. På Gården är 
ungdomshänget tre dagar i veckan; tisdag, torsdag 
och fredag. Där kan ungdomarna träffas, umgås och 
spela spel, biljard, air-hockey, fika, äta mat, läsa läxor, 
dela tankar om livet med varandra och med perso-
nalen och mycket mer. Varje vecka erbjuds också att 
delta på Gårdens andakt med ljuständning, bön och 
sång. I investeringsbudgeten ligger därför pengar för 
att skapa en spännande och välkomnande miiljö för 
ungdomar!

(KYRK)GÅRDEN

RESOR & LÄGER
De ungdomar som är aktiva i församlingen som ide-
ella medarbetare eller är kontinuerligt återkommande 
besökare till Ungdomshänget på Gården kommer att 
erbjudas att åka med på de resor som församlingens 
konfirmander gör. Det kommer även anordnas andra 
resor/happenings/läger som kommer erbjudas till 
våra ungdomar. 

Foto: Niklas Strandberg



    14- KONFIRMAND -

KONFIRMAND
Hösten 2021 startade församlingens Konfirmand-
projekt som sträcker sig från år 2022 till 2035. Vi vill 
som församling möta ungdomarna i nutidens forum 
och möjliggöra så att fler ungdomar kan få bli konfir-
mander. Vi vet av tidigare erfarenheter att ”kyrkan” 
alltid kommer i andra hand när andra intressen finns 
med om ungdomens fritid.

Innan konfirmanderna påbörjar sin konfakurs så skick-
ar KonfirmandCrew ut enkäter till den årskull som är 
aktuell för att se vad ungdomarna har för intresse 
samt vilken typ av grupp de skulle vara intresserad av.
Därefter sätter styrgruppen för konfirmand ihop 
grupperna och skickar ut en anmälningslänk. 

Varje konfirmand skall gå ett antal undervisningspass, 
s k KonfaPass samt medverka i Högmässa/gudstjänst. 
Till detta har styrgruppen infört Församlingspraktik 
och ett antal kategorier i spelet ”Stjärnans väg”. 

Bland de kvalitativa målen kan nämnas att efter  
genomgången konfirmandkurs vill konfirmandarbets-
laget att ungdomen skall:
 
* Hitta en varm gemenskap i den gudstjänstfirande 
   församlingen.
 
* Delta i ett minimum av 10-15 gudstjänster, fördelade    
   på två terminer.
 
* Känna till ett flertal bibeltexter och fått kunskap 
   kring Jesus liv, gärning och uppståndelse.
 

* Kunna Trosbekännelsen & Herrens Bön samt Gyllene  
   regeln.
 
* Få verktyg och redskap för att stärka det egna  
   andaktslivet.
 
* Diskutera teologi och deras egna livsfrågor.

Hösten 2021 startade fyra konfirmandgrupper;  
VinterKonfa, ÄventyrKonfa, RomKonfa samt Åkpass-
Konfa. 

Konfirmanderna bokar alla sina KonfaPass, Guds-
tjänstmedverkan och skickar in sina gjorda ”Stjärnans 
väg-kategorier” under Konfirmanddelen på försam-
lingens hemsida. 

Alla ungdomar oavsett funktionsvariation är väl-
komna att delta i vår konfirmationsverksamhet. Om 
behovet är större att vara i en mindre grupp eller 
funktionsvariationen kräver mer resurser eller annan 
pedagogik hänvisar styrgruppen till övriga försam-
lingar i kontraktet.

Eftersom vi i församlingen inte har en gymnasieskola 
så har vi inte heller något tryck från den ålderskate-
gorin att bli konfirmander och konfirmerade.



        15- VUXEN -

VUXEN
Församlingens arbete med att skapa en ökad lust till 
våra aktiviteter och verksamheter samt en ingång till 
ett ideellt engagemang fortsätter under 2022. 
Forum för gudstjänstvärdar kan komma att komplet-
teras någon gång per år med ett Ideellt forum för alla 
engagerade i församlingen. 

En gång per år bjuds alla idella på en årsfest som  
arrangeras av personalgruppen. Vi vill under 
kommande verksamhetsår ändra konceptet årsfest 
med att också bjuda in till en sammanlyst gudstjänst 
för alla våra ideella och viktiga medarbetare.

Församlingsinstruktionen talar om medlemsvård och 
ideella medarbetare. Dessa ledord vill vi skall genom-
syras i alla våra verksamhetsgrupper såsom i vuxen-
arbetet. Personalen skall arbeta med medlemsvård 
och med att hitta nya ideella medarbetare 

Under verksamhetsåret vill vi fortsätta att utveckla 
våra tidigare projekt, här beskrivs några av dem:
   Genom blomstrasamtal kan varje enskild människa 
få möjlighet att hjälpa till med det som hon vill och 
behöver.
   
Väldigt många människor vill lösa lördagens melodi- 
kryss via radions P4. En härlig gemenskap kan bildas 
genom att vi under terminerna erbjuder församlings-
bor ett antal lördagar att komma och lösa krysset  
tillsammans. Visst kan det också serveras frukost och 
visst kan det också vara någon form av intern tävling 
med någon trivsam vinst som symboliskt delas ut.

Församlingen behöver erbjuda kristen undervisning 
och vi vill göra det under året genom vuxenkateku-
menatets form. Sökargruppen är ett arbetsnamn ut-
ifrån de som ännu inte vågar/vill/kan ta steget till en 
vuxenkatekumenatskurs. 

Mat & Prat eller Halv 8 på Gården innebär att 4-5 
par  träffas 4-5 träffar på Gården där något par har 
lagat 2-rätters (förrätt & huvudrätt eller huvudrätt &  
efterrätt). Någon från personalen finns med och  
bistår med hjälp och för sedan samtalen vid matbor-
den. 

VUXENVERKSAMHET FÖR 2022
* Soppluncher/Söndagsluncher
* Tala Film Tala Liv
* Blomstrasamtal.
* Retreater.
* Boulegemenskap.
* Guldkantspolare.
* Vuxenkatekumenat / Sökargruppen
* Freestyle
* Pilgrimsvandring

PROJEKT FÖR 2022
* Mat & Prat / Halv 8 på Gården
* Ideellt Forum för alla i Församlingen
* Gården 30+ eller 30+ på Gården
* MelodiKrysset med frukost på Gården.
* Vintercafét
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DIAKONI&MISSION
Lindberga församling strävar efter omsorg,  
solidaritet och barmhärtighetsgärningar mellan våra 
medmänniskor, här i församlingen och ute i världen.

Diakoni för oss är bland annat att församlingens  
kallelse att visa barmhärtighet och omsorg.  Att på 
ett konkret sätt dela den Guds kärlek som vi får leva i.
och att möta hela människans behov och nöd, både 
till kropp och själ.

Vi vill svara emot denna kallelse på två sätt:
1. Dela livet med de mest utsatta i vår församling. 
2. I församlingens gemenskap vill vi på ett  
    förebyggande sätt verka för de nödställda och 
    de utsatta.

Församlingen vill stötta med den hjälp som vår  
medmänniska behöver, genom att se hennes nöd 
och behov och därefter våga handla. För att utöka  
engagemanget i församlingens diakonala och  
solidariska arbete, behöver diakonin och missionen 
ständigt synliggöras.

Hur arbetsordningen kommer bli kring vilket  
eventuellt utskott eller arbetsgrupp som kommer att 
arbeta med diakonala och missionsfrågor beslutar 
Kyrkorådet under kommande verksamhetsår. 

Rum för själen är arbetsnamnet på den typ av 
själavårdsmottagning vi skall starta upp i det 
nya ”Mariarummet”. Att kunna erbjuda fasta och  
bokningsbara tider för själavård/samtal/bikt med 
präst & diakon. 

Vi kommer att fortsätta att som projekt ha ”Födelse-
dagshälsningar”. Där vi uppmärksammar församlings-
medlemmar med ett ”Grattis på din födelsedag” och 
ett presentkort vid ett lokalt företag. 

Leva vidare grupp kommer vi att erbjuda alla som mist 
någon anhörig. Vårt mål är att alla anhöriga skall få en 
inbjudan inom 3 månader.

Församlingens präster och diakon delar på  
sjukhuskyrkans beredskap som sker vid 3 till 4  
kvällar per månad mellan 17:00 - 21:00. Där sjukhu-
sets växel eller Polisens ledningscentral behöver hjälp 
vid plötsligt dödsfall eller andra tråkiga händelser, där 
kyrkan behövs. 

VERKSAMHETER FÖR 2022
* Leva vidare grupp tillsammans med 
   Himledalens församling.
* Beredskap för sjukhuskyrkan  
* Våffelcafé 
* Insamlingsprojekt: Jul- och 
   Fastekampanjer.
* Utbetalning av diakonala medel såsom  
   Diakonikassan och stiftelser.

PROJEKT FÖR 2022
* Rum för själen
* Födelsedagshälsningarna till 20-100 år
* Sponsorsstöd samt samarbete med församlingens    
   idrottsföreningar.
* Bakgruppen 
 



Församlingen ser i kommande planer för Varbergs  
kommun att det kommer ske en stor inflytt-
ning. Det är positivt och församlingen ser att detta  
bidrar till en högre kyrkotillhörighet. Vi får då  
ställa större krav på vår medlemsvård och kring  
vår information ut till det geografiska området i  
församlingen.

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHETER
* Vi skickar ut en ”inbjudan till dop” till alla nyföddas 
   vårdnadshavare - som sker i samband med 
   dop-projektet. Möjlighet att också personalen    
   lämnar en ”välkommen till världen”-påse i samband    
   med ett hembesök.
 
* Vi annonserar gemensamt med övriga församlingar 
   i Varbergsområdet i VarbergsPosten.

* Församlingen ger ut tidningen ”TILLTRO” fyra (4)  
   gånger per år.

* Församlingen delar ut terminens ”AktivitetsHäfte”  
   där de kan hitta verksamheter att komma till. 
 
* Församlingen har en ny och egen uppdaterad  
   hemsida som är med i och för tiden. 
   www.svenskakyrkan.se/lindberga

* Församlingen är aktiv och informerar och åter- 
   kopplar aktiviteter på sociala medier.

* Församlingen livesänder från Högmässor/ 
   Gudstjänster och kyrkliga handlingar efter  
   efterfrågan.

* Församlingen satsar på trycksaker och profilkläder  
   för att synas, både på webben och digitalt. 

PROJEKT FÖR 2022
* Församlingen går med i Office 365 
* Konfirmanderna får en egen plattform utifrån  
   konfirmandprojektet där de kan boka KonfaPass     
   samt att KonfaCrew kan göra stickprov.
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Under 2022 kommer kyrkogårdspersonalen att  
inventera och fotografera återtagna gravstenar.  
Detta rör primärt gravstenar från Lindbergs  
kyrkogård men även från de andra kyrkogårdarna. 
Det som är av vikt är gravstenens utseende, den  
tidigare placering och inskription dokumenteras  
noggrant och blir på så sätt tillgänglig även i  
framtiden, då digitalt. Kyrkogårdspersonalen hopp-
as att detta kan bli en del av nationella projektet  
”Gravstensinventeringen” som pågått sedan 1970- 
talet. 

Alla våra vackra gamla stenmurar kring kyrkogårdar-
na kräver ett ständigt underhåll. Dessa murar är fint 
byggda, men i dagsläget ses de som gamla och slitna, 
när de ständigt blir utsatta för väder och vind. Kyr-
kogårdspersonalen kommer fortsätta arbetet med 
att se över murarna och reparera där det behövs så 
att de får behållas med den gedigna inramningen de 
har under många år framöver. Samtidigt passar kyr-
kogårdspersonalen på att plocka ner, blästra och måla 
om grindarna till samtliga kyrkogårdar.

Bänkarna i minneslundarna i Torpa och Lindberg är  
efter lång och trogen tjänst förverkade och kommer 
att bytas ut. Andra delar av befintligt möblemang 
ska renoveras. Arbetet med att fräscha upp skötsel-
stationerna på kyrkogårdarna fortgår. Under 2022  
kommer vi ersätta slitna stolpar, staket och  
förvaringsytor med god förhoppning om ett prydli-
gare intryck. 

Dammarna i minneslundarna i Torpa och Lindberg 
har länge visat brister och med problem. Dammarna 
läcker, vilket medför frekvent arbete med att fylla 
på vatten som också påverkar bevattningen för hela 
kyrkogården. Dessutom fungerar vattenflödet inte 
optimalt vilket skapar algtillväxt. Kyrkogårdspersona-
lens arbete blir under kommande år att räta upp de 
sektioner som satt sig samt täta läckor och byta ut 
underdimensionerade rör i systemet. 

Kyrkogårdsexpeditionen ser att val till askgrav har  
blivit ett alltmer omtyckt val, i synnerhet på Torpa- 
och Lindbergs kyrkogård. I Torpa kommer kyrko-
gårdspersonalen anlägga ytterligare en askgravsplats 
i anslutning till den askgravs-rabatt som funnits där 
sedan många år.

Avslutningsvis så kommer kyrkogårdspersonalen 
att ordna grönytor och planteringar vid den mindre  
grusparkeringen på norrsidan om Lindbergs kyr-
ka. En ny plantering kommer att anläggas och redan  
befintliga planteringar kommer därmed också att ses 
över, jämnas till och kompletteras med viss form av 
växtlighet. 
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KYRKOGÅRDAR



Personalsammansättningen har förändrats från före-
geånde verksamhetsår. Nya medarbetare har kommit 
till oss och några har lämnat oss för andra uppdrag 
och tjänster.

Ebba Lindkvist som hade en 1-årig projekttjänst 
blev erbjuden ytterligare 11 månader för att pande-
mi-året inte möjliggjorde de arbetsuppgifter som hon 
skulle göra under sitt projektår.

Under sommaren 2021 blev församlingen erbjud-
en en pastorsadjunkt i Ola Bojestig som vi med 
varm hand tog emot. Han är sedan tidigare vigd  
pastor i mission/ekumeniakyrkan och avla sina svenska  
kyrkan löften hos domkapitlet i juni månad.

För att utveckla barn-, konfirmand- och ungdoms-
arbetet och skapa en hållbar resurs inför framtiden 
behövde arbetslaget förstärkas med ytterligare en 
medarbetare och efter ett flertal intervjuer anställdes 
Angelica Spång. 

På vaktmästaresidan har Johan Eriksson anställts som 
säsongsarbetare och att han även under vinterhalvå-
ret fått möjligheten att hoppa in i församlingsverk-
samheten och tillsammans med övrig personal ansva-
ra för Minecraft och UngdomsHänget på Gården.

Under sommarmånaderna har vi haft in extra perso-
nal som varit behjälpliga kring värdinneskap, konfir-
mandarbete och expeditionssysslor. Dessa kommer 
bli tillfrågade även kommande sommarperioder om 
intresse, tid och möjlighet finns. 
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I arbetslaget kommer det också under verksam-
hetsåret och ett par år framöver ske förändringar i 
samband med att medarbetare uppnår pensionsål-
der. Församlingsledningen behöver fundera och tän-
ka klokt i hur kommande personalsammansättning 
skall se ut. Därför skall ett arbete med riktlinjer för 
rekrytering och anställning för Lindberga församling 
påbörjas, där även en omvärldsanalys ingår. 

I personalbudgeten ligger det även tillagd en resurs 
som ersätter 1,5 församlingsassistent-tjänst till  
sommaren - för att stötta upp församlingens  
verksamhet.

Det är budgeterat 15 000 kronor till församlingens   
företagshälsovård.

PERSONAL
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7947 invånare
5383 medl.

67,7%

AVLIDNA

FOLKMÄNGD 2011-2020

LEVANDE FÖDDA

ÅLDERSFÖRDELNING 2020

    21

M
ED

LEM
S

A
N

TA
L

42 32 37

Medlemmar: 5383

Icke medlemmar: 2564

7947 personer

7

42

37

28

75

52



   2018      2019       2020
Huvudgudstjänster  115         136             55
Övriga gudstjänster     76           74  34
Kyrkliga handlingar  107         113  76

   2018      2019       2020
Huvudgudstjänster 5982       4998        2252
Övriga gudstjänster 5584       6349        1575
Kyrkliga handlingar 6926       7027        2695

BESÖKARE

     2018          2019         2020
Lindberga    58,4%        65,6%         40%
 

           2017      2018    2019         2020
% medl. i församlingen   52,2       83,8       63,9   68,8%
% samtl. 15 åringar i Vbg      41,9       65,0       52,0   56.7%

KONFIRMERADE I %

    2017         2018 2019        2020
% av totala vigslar  44,4           58,8 58,8       60,0%

VIGSLAR

    2017       2018 2019        2020
% av totala avlidna   72,9          71,1  78,1        75,6

BEGRAVNINGAR

    22- MER STATISTIK -

GUDSTJÄNSTER

DOP AV LEVANDE FÖDDA
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Foto: unsplash.com
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UTVECKLING AV AVGIFTSUNDERLAGET
Intäkten av kyrko- och begravningsavgiften för år 2022 grundar sig på taxe-
ringen för år 2021 vilken avser inkomsterna 2020. Utvecklingen av kyrkoav-
giften är fortsatt högre i församlingen än utvecklingen på riksnivå. I flerårspla-
nen är utvecklingen beräknad med rikets utveckling +1-1,5 procent, vilket är 
en lägre utveckling än det faktiska utfallet under tidigare år. Coronapandemins 
påverkan på inkomsterna i samhället under 2020 och 2021 skapar fortsatt 
osäkerhet även om den svenska ekonomin börjar återhämta sig. Positivt är att 
församlingens antal tillhöriga fortsätter att öka, vilket troligen kommer att fort-
gå de kommande åren i takt med inflyttningen i Trönninge. 2022 beräknas för-
samlingen ha 3 % fler tillhöriga än 2021.

AVGIFTSUTBETALNING
Effekterna av Corona pandemin har fortsatt påverkan på skatteunderlaget då 
detta  baseras på inkomsterna för 2020. Budgeten bygger på ett oförändrat 
avgiftsuttag och kyrkoavgiften föreslås till 1,25 kr/skattekrona. Kyrkoavgiften 
för 2022 uppgår till 14,9 miljoner kronor. Det innebär att församlingen får 100 
tkr mindre än för åren för 2020 och 2021, trots att vi beräknas vara 162 fler 
tillhöriga i församlingen.

FÖRSAMLINGENS EKONOMISKA RESULTAT
Resultatbudgeten uppvisar ett underskott, 646 tkr för år 2022, dock så  
vänder utvecklingen och 2023 väntas ett överskott med 481 tkr och 796 tkr 
för 2024. Underskottet 2022 beror främst på att församlingen driftkostnader 
ökar mer än vad kyrkoavgiften ökar. Detta vänder under 2023, då kyrkoavgif-
ten förväntas öka, personalkostnaderna förväntas oförändrade, avskrivningar-
na minskar något liksom underhållskostnaderna.

- EKONOMI -     24
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22001177 2016 2015 Sluttaxer 1 079 12 652 13 731 1,25 291 3 445 3 736 0,35 -342 17 125
22001188 2017 2016 Sluttaxer 1 043 13 099 14 143 1,25 0,35 -264 13 879
22001199 2018 2017 Sluttaxer 744 13 396 14 141 1,25 0,35 -152 13 989
22002200 2019 2018 Sluttaxer 956 14 056 15 012 1,25  *) -216 14 796
22002211 2020 2019 Sluttaxer 816 14 212 15 028 1,25 *) -66 14 962
22002222 2021 2020 September 417 14 472 1144  888899 1,25 *) 6611 1144  995500
22002233 2022 2021 Riks+ 1,5% 578 14 791 15 369 1,25 *) 276 15 645
22002244 2023 2022 Riks+ 1% 673 15 145 15 819 1,25 *) 435 16 254
22002255 2024 2023 Riks+ 1% 612 15 403 16 015 1,25 *) 605 16 620
22002266 2025 2023 Riks+ 1% 489 15 634 16 123 1,25 *) 735 16 858

KKYYRRKKOOAAVVGGIIFFTT BBEEGGRRAAVVNNIINNGGSSAAVVGGIIFFTT
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KYRKOAVGIFT / BEGRAVNINGSAVGIFT

Projekt- och underhållsplanen för 2022 innehåller kostnader för 
en interaktiv hemsida som framförallt riktar sig till konfirmander, di-
verse fastighetsunderhåll, inventarier till Gården samt planerings-
dagar för det nya kyrkorådet. Därutöver finns 100 tkr avsatt för 
underhåll kyrkogårdarna.
   Investeringsplanen uppgår till 705 tkr (netto) för 2022. En last-
maskin av märket Weideman kommer att köpas in och den gamla 
lämnas i inbyte. Kostnaden för den investeringen beräknas till 505 
tkr. Belysning till Valinge kyrkas parkering är också inplanerad.
   Målkapitalet är fastställt till 16 000 tkr. Församlingens beräknade 
egna kapital uppgår enligt budget för 2022 till 26 196 tkr vid årets 
slut.
   Kassaflödet för 2022 är negativt, vilket beror på investering-
ar och negativt resultat. Likviditeten minskar med ca 200 tkr men  
beräknas ändå uppgå till ca 3,9 Mkr vid 2022 års slut.

BEGRAVNINGSVERKSAMHJETEN
Från och med 2017 infördes en gemensam begravningsavgift i hela 
landet, förutom i Stockholm och Tranås där begravningsverksam-
heten är en kommunal uppgift. Detta innebär att begrav¬nings-
verksamheten erhåller en begravningsavgift motsvarande storleken 
på nettokostnaderna. Begravningsverksamheten beräknas uppvisa 
ett nollresultat för verksamhetsåren 2022-26.



Budget 2022

BBaallaannssbbuuddggeett

BBeelloopppp  ii  ttkkrr
Budget
2021

BBuuddggeett
22002222

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR
AAnnllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Materiella anläggningstillgångar 36 340 34 544 33 957 31 578 29 311 26 981
Finansiella anläggningstillgångar 83 83 83 83 83 83
SSuummmmaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr 3366  442233 3344  662277 3344  004400 3311  666611 2299  339944 2277  006644

OOmmssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr
Kortfristiga fordringar 293 293 293 323 323 323
Kortfristiga placeringar 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233
Kassa och bank 1 857 1 662 1 731 3 876 6 200 8 473
SSuummmmaa  oommssäättttnniinnggssttiillllggåånnggaarr 44  338833 44  118888 44  225566 66  443322 88  775566 1111  002288

SSUUMMMMAA  TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 4400  880066 3388  881155 3388  229977 3388  009933 3388  115500 3388  009933

EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR
EEggeett  kkaappiittaall
Balanserat resultat 27 245 26 842 26 196 26 677 27 474 28 531
Årets resultat -403 -646 481 796 1 057 943
SSuummmmaa  eeggeett  kkaappiittaall 2266  884422 2266  119966 2266  667777 2277  447744 2288  553311 2299  447733

AAvvssäättttnniinnggaarr 0 0 0 0 0 0

LLåånnggffrriissttiiggaa  sskkuullddeerr 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509 1 509

KKoorrttffrriissttiiggaa  sskkuullddeerr 13 281 12 281 11 281 10 251 9 251 8 251

SSUUMMMMAA  EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  
OOCCHH  SSKKUULLDDEERR 4411  663322 3399  998866 3399  446677 3399  223344 3399  229911 3399  223333

FFöörrssaammlliinnggeennss  mmåållkkaappiittaall  uuppppggåårr  ttiillll  1166  000000  ttkkrr

RESULTATBUDGET
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Budget 2022

BBeelloopppp  ii  ttkkrr
Budget

2021
BBuuddggeett

22002222
Plan

2023
Plan

2024
Plan

2025
Plan

2026

VVeerrkkssaammhheetteennss  iinnttääkktteerr
Kyrkoavgift + 15 023 14 889 15 369 15 819 16 015 16 123
Begravningsavgift + 4 457 4 163 4 318 4 378 4 540 4 504
Ekonomisk utjämning +/- -70 61 276 435 605 735
Andelar i avkastning från prästlönetillgångar + 129 302 302 302 302 302
Erhållna gåvor och bidrag exkl KAE/KUB +
Erhållna bidrag, KAE + 0 0 0 30 0 0
Erhållna bidrag, KUB 0 0 0 0 0 0
Clearingintäkter 
Gravskötselintäkter
Hyresintäkter
Musikkollekt till egen verksamhet 0 0 0 0 0
Diakonal försäljning
Nettoomsättning + 416 650 663 676 690 704
Övriga intäkter +
SSuummmmaa  vveerrkkssaammhheetteennss  iinnttääkktteerr 1199  995555 2200  006655 2200  992277 2211  664411 2222  115522 2222  336677

VVeerrkkssaammhheetteennss  kkoossttnnaaddeerr
Övriga externa kostnader - -6 426 -6 995 -6 761 -7 046 -7 187 -7 231
Personalkostnader - -11 129 -11 092 -11 071 -11 292 -11 518 -11 748
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar - -2 501 -2 501 -2 487 -2 379 -2 267 -2 330
Övriga rörelsekostnader *) - 0 0 0 0 0 0
SSuummmmaa  vveerrkkssaammhheetteennss  kkoossttnnaaddeerr --2200  005566 --2200  558877 --2200  331188 --2200  771177 --2200  997722 --2211  330099

VVeerrkkssaammhheetteennss  rreessuullttaatt --110011 --552233 660099 992244 11  118800 11  005588

RReessuullttaatt  ffrråånn  ffiinnaannssiieellllaa  iinnvveesstteerriinnggaarr
Ränteintäkter och liknande resultatposter + 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter - -302 -124 -128 -128 -124 -116
Summering -302 -124 -128 -128 -124 -116
RReessuullttaatt  eefftteerr  ffiinnaannssiieellllaa  ppoosstteerr --440033 --664466 448811 779966 11  005577 994433

ÅÅrreettss  rreessuullttaatt --440033 --664466 448811 779966 11  005577 994433
Kyrkoavgift 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
 *) Övr rörelsekostnader, kyrkorådets oförutsedda budgeteras istället under verksamhet 531 



BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS 
RESULTATSSAMMANSTÄLLNING
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Budget 2022

Budget
2021

BBuuddggeett
22002222

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Verksamhetens intäkter

Begravningsavgift erhållen + 4 456 4 163 4 318 4 378 4 540 4 503

Slutavräkning begravningsavgift +/- 0 0 0 0 0 0

Övriga intäkter + 245 311 317 323 330 336

Summa verksamhetens intäkter 4 701 4 474 4 634 4 702 4 870 4 840

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader - -1 976 -1 977 -2 016 -2 056 -2 098 -2 140

Övriga kostnader - -1 683 -1 416 -1 442 -1 469 -1 596 -1 524

Av- och nedskrivningar anläggn.tillgångar - -975 -1 017 -1 112 -1 112 -1 112 -1 112

Summa verksamhetens kostnader -4 634 -4 409 -4 570 -4 637 -4 806 -4 776

FFiinnaannssiieellllaa  ppoosstteerr

Ränteintäkter + 0 0 0 0 0 0
Räntekostnader - -67 -64 -64 -64 -64 -64

BBeeggrraavvnniinnggssvveerrkkssaammhheetteennss  rreessuullttaatt 00 00 00 00 00 00

BBeeggrraavvnniinnggssvveerrkkssaammhheetteennss  
aacckkuummuulleerraaddee  rreessuullttaatt

Ingående avräkning med 
församlingen 818 0 0 0 0 0

Årets resultat för 
begravningsverksamheten 0 0 0 0 0 0
Reglering överskott 2018 0 0 0 0 0 0
Reglering överskott 2019 -818 0
Reglering överskott 2020
BBeeggrraavvnniinnggssvveerrkkssaammhheetteennss  aavvrrääkknniinngg  mmeedd  
fföörrssaammlliinnggeenn 00 00 00 00 00 00

BBeeggrraavvnniinnggssaavvggiifftt  rreeddoovviissaadd  
ii  rreessuullttaattrrääkknniinnggeenn

Begravningsavgift redovisad i resultaträkningen 4 456 4 163 4 318 4 378 4 540 4 504

Avgående överskott/tillkommande underskott enligt 
resultatsammanställningen 0 0 0 0 0 0
Reglering underskott 2018 0 0 0 0 0 0
Reglering överskott 2019 -827 0
Reglering överskott 2020 -210
UUttbbeettaalldd  bbeeggrraavvnniinnggssaavvggiifftt 33  662299 33  995533 44  331188 44  337788 44  554400 44  550044

BBeeggrraavvnniinnggssvveerrkkssaammhheetteennss  rreessuullttaattssaammmmaannssttäällllnniinngg



KASSAFLÖDESBUDGET
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Budget 2022   

BBeelloopppp  ii  ttkkrr

Budget
2021

BBuuddggeett
22002222

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

DDeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
Resultat efter finansiella poster -/+ -403 -646 481 796 1 057
Avskrivningar + 2 501 2 501 2 487 2 379 2 267
Erhållen ränta och utdelning -/+
Erlagd ränta -/+
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn
fföörree  fföörräännddrriinnggaarr  aavv  rröörreellsseerreessuullttaatt 22  009988 11  885544 22  996688 33  117755 33  332244

KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  fföörräännddrriinngg  ii  rröörreellsseekkaappiittaall
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -/+
Förskjutning KAE/KUB 846
Ökning/minskning av kortfristiga skulder +/- 0 -30 0
Minskning/ökning av långfristig fordran +/-
till begravningsverksamheten
Ökning/minskning av långfristig skuld +/-
till begravningsverksamheten -827 -344
Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld +/-
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ddeenn  llööppaannddee  vveerrkkssaammhheetteenn 22  111177 11  551100 22  996688 33  114455 33  332244

IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Förvärv/tillverkning av anläggningstillgångar - -325 -705 -1 900 0 0
Försäljning av anläggningstillgångar + 0 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar +
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  iinnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --332255 --770055 --11  990000 00 00

FFiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Upptagna lån +
Amortering av lån långfristiga (Nordeakredit) -
Amortering av lån kortfristiga - -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
KKaassssaaffllööddee  ffrråånn  ffiinnaannssiieerriinnggssvveerrkkssaammhheetteenn --11  000000 --11  000000 --11  000000 --11  000000 --11  000000

ÅÅrreettss  kkaassssaaffllööddee 779922 --119955 6688 22  114455 22  332244
Likvida medel vid årets början + 3 298 4 090 3 895 3 964 6 109
LLiikkvviiddaa  mmeeddeell  vviidd  åårreettss  sslluutt 44  009900 33  889955 33  996644 66  110099 88  443333
SSppeecciiffiikkaattiioonn  aavv  lliikkvviiddaa  mmeeddeell
Kassa och bank 1 857 1 662 1 731 3 876 6 200
Kortfristiga placeringar 2 233 2 233 2 233 2 233 2 233
BBeelloopppp  vviidd  åårreettss  sslluutt 44  009900 33  889955 33  996644 66  110099 88  443333

KKaassssaaffllööddee



Foto: Siw Ölmelid
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PROJEKT- & UNDERHÅLLSPLAN
2021 - 2024

KOMMENTARER TILL PROJEKT & UNDERHÅLLSPLANEN
Personalen möter ett ständigt uppgraderande av vår kontorsutrustning kring arbetsmiljö 
och arbetsuppgifter. Program som kräver viss form av prestanda utvecklas ständigt och 
därför behöver ny hårdvara (och även ibland mjukvara) införskaffas.
   Församlingens hemsida lanserades hösten 2021 och även den kräver underhåll och  
uppdateringar samt kosulthjälp för att möta det behov som församlingsbor har.
   Lindberga församlings konfirmandprojekt påbörjdes även det hösten 2021 och där ser 
vi ett starkt behov av att hitta (själva eller på kontrakts/riksnivå) mjukvara för att kunna 
säkerhetsställa kvalitén av konfirmandundervisningen. 
   Eftersom det är en ny mandatperiod så behöver det nya Kyrkorådet tillsammans med 
personalen ha planeringsdagar tillsammans. I denna budget ligger också ett planerings-
dygn med enbart kyrkorådet. 

Budget 2022

PPrroojjeekktt--  oocchh  uunnddeerrhhåållllssppllaann  22002222--22002266

BBeelloopppp  ii  ttkkrr
Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

663311  GGEEMMEENNSSAAMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR  OOCCHH  AADDMM
Kontorsutrustning, datorer 125 125 125
Hemsidan 100 50 50
Konfirmand-Loginsystem + App 250 50 50

665511  FFAASSTTIIGGHHEETTEERR  &&  LLOOKKAALLEERR  ÖÖVVEERRGGRRIIPPAANNDDEE
Styr-, lås- och larmutrustning 50 50 50
Fastighetsunderhåll enligt senare beslut 100 100 100
Kostnader enlig planering V&U - SBA 30 30 30

668800//991111  ((KKYYRRKK))GGÅÅRRDDEENN
Markiser
Inventarier 60 60 60

881100//882200  BBEEGGRRAAVVNNIINNGGSSVVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN
Underhållsåtgärder kyrkogårdar 100 100 100

110011  VVEERRKKSSAAMMHHEETTSSGGEEMMEENNSSAAMMTT
Planeringsdagar 300 50 100

111100  GGUUDDSSTTJJÄÄNNSSTTEERR  &&  FFÖÖRRRRÄÄTTTTNNIINNGGAARR
Vård av kyrkliga inventarier enl VU 100
Bidrag KAE -30 

SSUUMMMMAA 11  111155 661155 773355
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INVESTERINGSBUDGET 
2022 - 2026

KOMMENTARER TILL INVESTERINGSBUDGETEN
Nya maskiner behöver köpas in till våra kyrkogårdar för att kunna säkerhetsställa 
att vi kan utföra vår uppgift gentemot begravningsväsendet.

Budget 2022

IInnvveesstteerriinnggssbbuuddggeett  22002222--22002266

BBeelloopppp  ii  ttkkrr
Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

BBeeggrraavvnniinnggssvveerrkkssaammhheetteenn
Maskiner kyrkogårdar 125 505 400
Gräsklippare
Dammrenovering 1 500

GGrruunnddllääggggaannddee  uuppppggiifftt
Minibussar x 2 0

LLiinnddbbeerrggss  fföörrssaammlliinnggsshheemm
Nybyggnad

VVaalliinnggee  kkyyrrkkaa
Belysning Valinge parkering 200 200

SSuummmmeerriinngg 332255 770055 11  990000 00 00 00



DRIFTBUDGET 2021
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Budget 2022

Belopp i tkr Intäkter
Pers.
kostn

Övriga
kostn

Avskriv-
ning

Summa
externt

Intern
ränta

Interna
poster

Summa
internt

Anslag
2021

Anslag
2020

SSAAMMMMAANNDDRRAAGG  VVEERRKKSSAAMMHHEETTSSBBUUDDGGEETT

Grundläggande uppgiften 15 629 -5 910 -3 138 0 6 580 0 0 0 6 580 6 770
Övrig kyrklig verksamhet 242 -132 -88 0 22 0 -160 -160 -138 -54
Styrning och ledning 0 -603 -375 0 -978 0 0 0 -978 -953
Stödjande verksamhet 11 -2 470 -2 681 -1 484 -6 624 64 316 380 -6 243 -8 260
Begravningsverksamhet 4 183 -1 977 -836 -1 017 353 -64 -157 -221 132 360

2200  006655 --1111  009922 --77  111188 --22  550011 --664466 00 00 00 --664466 --22  113377

GGRRUUNNDDLLÄÄGGGGAANNDDEE  UUPPPPGGIIFFTTEENN

101 Verksamhetsgemensamt, Kyrkoavgift 14 889 -775 -809 13 305 0 13 305 12 999
101 Verksamhetsgemensamt, ek utjämning 61 61 0 61 -222
101 Utdelning prästlönetillgångar 302 302 0 302 129
110 Gudstjänster & kyrkliga handlingar 96 -1 218 -287 -1 409 0 -1 409 -1 404
111 Musik i gudstjänst -1 029 -387 -1 416 0 -1 416 -1 402
150 Barnverksameht 0-12 år 2 -293 -147 -438 0 -438 -491
160 Ungdomsverksamhet 13-25 år 86 -638 -440 -992 0 -992 -454
170 Konfirmandverksamhet 175 -721 -921 -1 467 0 -1 467 -1 118
180 Vuxenverksamhet 14 -498 -123 -607 0 -607 -485
210 Diakonal verksamhet 2 -526 -17 -541 0 -541 -646
260 Mission -213 -213 0 -213 -131
265 Bok- o souvenirförsäljning 2 -7 -5 0 -5 -5
SS::AA  GGRRUUNNDDLLÄÄGGGGAANNDDEE  UUPPPPGGIIFFTTEENN 1155  662299 --55  991100 --33  113388 00 66  558800 00 00 00 66  558800 66  777700

ÖÖVVRRIIGG  KKYYRRKKLLIIGG  VVEERRKKSSAAMMHHEETT
360 Serviceverks gravsköts from 2000 242 -132 -88 22 -160 -160 -138 -54
SS::AA  ÖÖVVRRIIGG  KKYYRRKKLLIIGG  VVEERRKKSSAAMMHHEETT 224422 --113322 --8888 00 2222 00 --116600 --116600 --113388 --5544

SSTTYYRRNNIINNGG  OOCCHH  LLEEDDNNIINNGG
521 Kyrkofullmäktige -9 -14 -23 0 -23 -14
531 Kyrkoråd -176 -131 -307 0 -307 -378
540 Revision -24 -80 -104 0 -104 -98
550 Kyrkoval 0 0 0 0
580 Verksamhetsledning -394 -150 -544 0 -544 -463
SS::AA  SSTTYYRRNNIINNGG  OOCCHH  LLEEDDNNIINNGG 00 --660033 --337755 00 --997788 00 00 00 --997788 --995533

SSTTÖÖDDJJAANNDDEE  VVEERRKKSSAAMMHHEETT
610 Församlingsadm & verksamhetsstöd -432 -11 -443 0 -443 -451
624 Information och kommunikation -192 -242 -434 0 -434 -431
631 Ekonomi-  och personaladministration -668 -301 -969 400 400 -568 -465
641 IT, kopiering/utskrift, telefoni -495 -495 0 -495 -495
651 Fastigheter o lokaler övergripande -332 -187 -519 -131 -131 -650 -715
660 Kyrkor och kapell

500 Gemensamt -403 -403 0 -403 -430
100 Lindbergs Kyrka -225 -362 -587 -34 -34 -621 -2 569
200 Torpa kyrka -129 -1 -130 0 -130 -106
300Valinge kyrka -177 -209 -386 -15 -15 -401 -373
400 Stamnareds kyrka -137 -22 -159 0 -159 -132

680 Övriga fastigheter
500 Gemensamt -443 -443 0 -443 -441
100 Lindbergs församlingshem 5 -195 -840 -1 030 -54 -54 -1 084 -1 080
200 Torpa kyrkstuga -18 -42 -60 -2 47 45 -15 -19

681 911 Vårt Hus Trönninge 6 -441 -8 -443 0 -443 -454
690 Finansiella poster -124 -124 170 170 46 -46
SS::AA  SSTTÖÖDDJJAANNDDEE  VVEERRKKSSAAMMHHEETT 1111 --22  447700 --22  668811 --11  448844 --66  662244 6644 331166 338800 --66  224433 --88  226600

BBEEGGRRAAVVNNIINNGGSSVVEERRKKSSAAMMHHEETT
802 Begravningsverks resultatutjämning 0 0 0 0
810 Administration och ledning 4 163 -331 -120 -376 3 336 -18 -400 -418 2 917 3 132
820 Gravsättning och kyrkogårdsskötsel 20 -1 491 -407 -344 -2 222 -38 -411 -449 -2 671 -2 716
823 Gemensamma inventarier, fordon -133 -267 -252 -652 -3 655 652 0 0
862 Ekonomibyggnader -22 -42 -45 -109 -5 -5 -114 -57
SS::AA  BBEEGGRRAAVVNNIINNGGSSVVEERRKKSSAAMMHHEETT 44  118833 --11  997777 --883366 --11  001177 335533 --6644 --115577 --222211 113322 336600

TTOOTTAALLSSUUMMMMAA 2200  006655 --1111  009922 --77  111188 --22  550011 --664466 00 00 00 --664466 --22  113377

EEXXTTEERRNNAA  PPOOSSTTEERR IINNTTEERRNNAA  PPOOSSTTEERR
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PERSONALBUDGET 2022

Budget 2022

PPeerrssoonnaallbbuuddggeett  22002222

Befattning/tjänst
Budget

inkl PO (tkr)

GGRRUUNNDDLLÄÄGGGGAANNDDEE  UUPPPPGGIIFFTTEENN 66  443355

exkl utskott 66  338888

BBEERREEDDNNIINNGGSSUUTTSSKKOOTTTT 4477
Arv led verksamhetsutsk (3 st)
Arv ordf DMU-utskottet
Inventarieansvarig kyrkvärd
Sammanträdesersättningar
Ers förlorad arbetsförtjänst

PPrräässtteerr 22  444477
Kyrkoherde Niklas Strandberg
Komminister Mirjam Fors - tf KH
Komminister Katarina Johnsson/Ola Bojestig
Tjänstebiträde

KKyyrrkkoommuussiikkeerr 11  331199
Kantor Eva Johbarn
Kantor Barbro Geresand
Vikarier

MMuussiikkmmeeddvveerrkkaann 00
Solister & andra medverkande

ÖÖvvrriigg  ppeerrssoonnaall  GGUU 11  998866
Församlingspedagog Ludvig Werner
Församlingsassistent Ewa Svensson - pension i maj
Projekttjänst Ebba Lindkvist
Församlingsassistent Angelica Spång - provanställd
Fritidsledareresurs NN fr aug 
Fritidsassistent Johan Eriksson 4 mån
Extraresurs till Gården

DDiiaakkoonnii  663366
Diakon Siw Ölmelid

SSTTYYRRNNIINNGG  OOCCHH  LLEEDDNNIINNGG 119999

KKyyrrkkooffuullllmmääkkttiiggee 99

Ordförande fullmäktige 
Sammanträdesersättningar

KKyyrrkkoorråådd 116666
Arvode ordförande, 
Arv led beredningsutsk (3 st)
Sammanträdesersättningar
Ers förlorad arbetsförtjänst

RReevviissiioonn 2244
Årsarvode (2 st)
Sammanträdesersättningar

KKyyrrkkoovvaall 00
Arvode ordförande, 
Arvode valnämnd
Arvoden valförrättare

SSTTÖÖDDJJAANNDDEE  VVEERRKKSSAAMMHHEETT 55  002233

FFöörrssaammlliinnggsseexxppeeddiittiioonn 555599
Förvaltningsassistent
Sommarvikarie expedition 5 v

EEkkoonnoommii  oocchh  ppeerrssoonnaallaaddmm 770033
Kyrkokamrer

VVaakkttmmäässtteerrii 33  776611
Kyrkogårdsföreståndare

VVaakkttmmäässttaarree//vväärrddiinnnnaa
Vaktmästare/värdinna Desirée Ekdahl

TTjjäännsstteerr  fföörr  fföörrddeellnniinngg
Vaktmästare Marita Axelsson
Vaktmästare Anna Börjesson
Vaktmästare Arne Börjesson
Vaktmästare Annika Lindkvist
Säsongsanställning 8 mån Johan Eriksson
Säsongsanställning 8 mån Julia Rolofsson
Semestervikarie 2 mån 

SSuummmmaa  ppeerrssoonnaallkkoossttnnaadd 1166  888811



Barn och ungdomar är inte bara framtidens 
kyrka, utan även nutiden och samtidens 
kyrka. Därför är det viktigt i Lindberga  
församling att alla beslut som tas i våra  
olika beslutande organ att de beslutan-
de har tänkt till och reflekterat över hur  
beslutet påverkar barnen. 

Lindberga församlings barn och ung-
domsarbete genomsyras av delaktighet,  
närvaro och glädje. Vi vill som församling 
dela med oss av trons budskap som gestal-
tas i Evangeliet. 

I årsplanen för 2022 har fokus varit på 
att öka barn och ungdomars delaktighet i  
församlingens arbete och verksamhet. 
Genom att fortsätta ha körer för alla åldrar 
och bland annat promota den nystartade 
Gården med SpagettiTisdag och TacoTors-
dag samt Ungdomshänget som är 3 dagar 
i veckan.

De investeringar och de underhållskostna-
der som församlingen har i årsplanen för 
2022 kommer att positivt påverka barn-  
och ungdomar i församlingen!

Genom att skapa nya digitala möjligheter via  
hemsida och/eller sociala medier   
försöker vi på ett digitalt sätt att fortsatt  
ha kontakt med församlingen.

Konsekvensen av att vi som församling 
genom mer närvaro både på webben och 
i varje möte runt om inom församling-
ens gränser så kan vi gentemot barn- och  
ungdomar skapa en relation, ett intresse 
som förhoppningsvis genererar delaktig-
het från deras sida.

Vi som församling skall erbjuda  
verksamheter för barn och unga som är  
helt kostnadsfria, med undantag för  
vissa konfirmandgrupper som gör resor 
utomlands (och inomlands) där vi tar ut en 
smärre avgift. 

Vi vill som församling sätta barnets  
perspektiv i främsta rummet och att 
barn har rätt att påverka - detta får de 
göra i respektive verksamhetsgrupp som  
församlingen erbjuder!

BARNKONSEKVENS
ANALYS
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BESLUTSFÖRSLAG
Kyrkorådets förslag till beslut.

KYRKOFULLMÄKTIGE BESLUTAR
att fastställa årsplanen med tillhörande budget för år 

2022, jämte flerårsbudget för 2023 till 2026.

att fastställa kyrkoavgiften oförändrad 
till 1,25 kr/skattekrona.

att budgeten är anslagen på verksamhetsnivå.

att församlingens målkapital bibehålls  
på 16 000 000 kronor.

att godkänna begravningsverksamheten  
nettokostnadsredovisning.

Kyrkofullmäktige beslutade 2021-11-11
att godkänna ovanstående punkter.
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