Kyrkbergets vänner
Verksamhetsberättelse för 2018
Antalet medlemmar
Antalet medlemmar var i början av året 2018 runt 30, och vid årets utgång var det 65.

Styrelse och möten
I styrelsen har Annika Waldén suttit som ordförande, Agneta Nilsdotter kassör. Siv Kalmö och
Patrik Windahl ordinarie ledamöter och Mona Karlsson suppleant.
Vi har haft sammanlagt 10 styrelsemöten (9/1, 23/1, 13/2, 6/3, 14/6, 9/8, 28/8, 4/10, 13/11, 17/12).

Aktiviteter
Vi har haft två stora välbesökta aktiviteter, med ett flertal föreningar som medverkande, jämte ett
antal mindre aktiviteter i de lokala föreningarna som nyttjar Kyrkberget, samt våra egna aktiviteter
inom föreningen. Vid våra större aktiviteter har Monica Lehn ‐Domnick gjort affischerna.
Kyrkbergets dag den 20 maj, samarrangemang med Friluftsfrämjandet, Linde naturskyddsförening
och Studiefrämjandet. Aktiviteter under dagen var bland annat fågelholksbygge och trädsnurra,
barnhörna med djur och natur, besök av skogsmulle, geocaching, bygga enkla bon till bin,
utställning, tärningspromenad och inte minst Kyrkbergsloppet, samt kaffeservering och fika vid
elden med underhållning av Krister Pihlblad som sjöng och spelade gitarr.
Antalet besökare på Kyrkbergets dag var ca 100 vuxna och 50 barn. Antalet deltagare i
Kyrkbergsloppet var 43.
Utställningen på biblioteket visade information om föreningens tillblivande och Kyrkbergets natur
etc. från 2 maj‐ 21 maj.
Julmys på Kyrkberget den 25 november, i samarbete med Friluftsfrämjandet, Linde
naturskyddsförening och Studiefrämjandet. Det tillverkades bockar, tomtar och kransar av granris
m.m. Dessutom fanns ponnyridning, tipspromenader och underhållning med Krister Philblad på
programmet. Det serverades kaffe, glögg, kakor och korv vid elden. Antal närvarande var runt 50 i
alla åldrar.
12 april genomfördes knoppvandring på Kyrkberget med Sivert Juneholm, Antalet deltagare var 12
personer.
Medlemsmöte den 24 april där vi informerade om föreningen och kägelbanan med bildspel, fikade
och arbetade med att ta fram utställningsmaterial inför utställning på biblioteket och Lindedagen.
Lindedagen den 16 maj blev en fin kväll där vi nådde ut till många med information om föreningen.
Vi bjöd på kägelspel med plastkäglor och klot. Vi fick 15 nya medlemmar under kvällen.
Mona Karlsson tog kontakt med parkavdelningen och framförde att det borde rensas runt
kägelbanan och scenen, och de utförde sedan uppdraget strax därefter. Föreningen bjöd in sina
medlemmar den 25 juni, att tillsammans släpa undan och lägga riset på hög. Tre från styrelsen och
ytterligare en medlem slöt upp och hjälpte till. Mona röjde också vid ett senare tillfälle.
Kyrkbergets Vänner deltog i Kulturarvsdagen den 7 september kl. 17.00 ‐19.00. Omkring 50
personer hittade upp till kägelbanan. Tomas Lundkvist inledde med musik på hemmagjort
instrument. Jesper Hansson hade en utställning om Kyrkbergets trädslag. Vi bjöd på fika inne i
kägelbanan, iklädda tidsenliga kläder. Vi informerade om vår förening. Ett lyckat arrangemang som

vi gärna genomför igen nästa år på Kulturarvsdagen.
Angående Kommunens avverkningsplan av gran och torrakor. Söndagen den 30 september gick
styrelsen och representanter från Naturskyddsföreningen en rundvandring på Kyrkberget där vi
inventerade området som är med i avverkningsplanen. På Samrådsmötet den 4 oktober 15.00 ‐
18.00 på Kyrkberget framförde vi våra synpunkter. Vi har även skickat in våra synpunkter till
Samhällsbyggnadsförbundet.

Studiecirkel
Studiecirkel om Fåglar på Kyrkberget. Vi träffas och lär oss om fåglar på Kyrkberget, samt bygger
fågelholkar som vi sen sätter upp på Kyrkberget. Studiecirkeln startade den 14 oktober och
fortsätter under våren 2019 med flera träffar. Antal deltagare på första träffen var 30 personer i
blandade åldrar, från barn till pensionärer. Inte mindre än 23 fågelholkar spikades ihop. Karl Hedin
AB sponsrade med virke, Friluftsfrämjandet sponsrade med spik för 300 kr. Kajsa Grebäck från
Naturskyddsföreningen tog fram fågelbilder.

Kägelbanan
Kägelbanan har under året provisoriskt lappats och lagats för att inte förfalla ännu mer. Patrik
Windahl och Arne Svensson har tillfälligt lappat igen ett hål i taket på kägelbanan under våren och
ett hål vid grunden, samt luckor har spikats igen, som hade blivit uppbrutna. De har även lagt en
trappa till ingången på kägelbanan och satt upp en låsanordning med på dörren. Patrik har satt upp
en regel på dörren och han sponsrade med låsanordningen. Ytterligare insatts under senhösten har
gjorts för att laga taket mer permanent inför vintern.
Den 28 augusti städades kägelbanan ur av Mona Karlsson, Siv Kalmö, Solveig Waldén, Arne
Svensson, Agneta Nilsdotter och Elvan Bäcker.
En process har inletts under året för att få till ett långsiktigt nyttjanderättsavtal i samarbete med
Lindesbergs kommun. Siv Kalmö och Agneta Nilsdotter har varit i kontakt med
byggnadsantikvarien Ingmarie Tarkkanen angående ansökan om bidrag från Länsstyrelsen angående
kulturbyggnadsbidrag. Vi har tagit fram en långsiktig plan om kägelbanans restaurering.
Två modeller av kägelbanan har tillverkats av CO Granath för Linde hem‐ och
fornminnesförening.

Möte med kommunalråd och vice ordförande och namninsamling
Under hösten 2017 genomfördes en namninsamling där vi fick mycket medhåll och många
namnunderskrifter för kägelbanans bevarande på Kyrkberget. Listorna med namninsamlingen för
kägelbanans bevarande lämnades över i slutet av januari till Irja Gustavsson och Jonas Kleber av
Siv Kalmö och Patrik Windahl.

Kyrkbergets Vänner på Sociala medier, informationsfolder och skrifter
Under första halvåret av 2019 startades en egen hemsida där Kjell Gullbrand har hjälp till att skapa
sidan och är kontaktperson. Adressen är www.Kyrkberget.se. Även ett instamgramkonto har
skapats under våren. Adressen är kyrkberget18 och Annika Waldén står som kontaktperson.
På facebook finns vi under gruppen Kyrkbergets Vänner där Agneta Nilsdotter står som ansvarig.
Folder med information om Kyrkberget och föreningen har tagits fram av Kjell Gullbrand.
I oktober utkom en skrift om Kyrkbergets historia som Linde Fornminnes ‐Hembygdsförening,

med Göran Karlsson och Per Ivan Åkerlind, sammanställt. Samtidigt öppnades en utställning om
Kyrkberget på Ica Supermarkets entré.

Sponsorer
Vi ligger i startgroparna för att utveckla vårt samarbete med sponsorer. Vid våra aktiviteter har vi
fått sponsring i form av material från följande företag och föreningar; Mejk butiken i Lindesberg,
AB Karl Hedin Bygghandel, Frilulftsfrämjandet i Lindesberg, Linde Naturskyddsförening,
Studiefrämjandet och Miljöpartiet, samt även från privatpersoner. Vi tackar våra sponsorer för ert
viktiga bidrag vid våra aktiveter!

Slutord
Styrelsen i föreningen för Kyrkbergets Vänner blickar tillbaka på ett mycket givande år där många
människor har slutit upp för att visa sitt intresse för Kyrkberget och kägelbanans bevarande. Vi
tackar alla medverkande som har deltagit och bidragit i föreningen Kyrkbergets Vänner, som gör att
Kyrkberget är en mötesplats för såväl unga som gamla med natur och kultur i fokus!
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