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Nyhetsbrev       
 Maj-Juli 2018 

 

 

Väldigt många uppskattade församlingsforumet i 

höstas. Där framkom många goda idéer och 

tankar inför framtiden. Vad hände sedan? Det är 

inte så att vi glömt bort det. Vi har allt 

nedtecknat och jobbar i styrelse och 

församlingsmötena med frågorna och 

önskemålen som kom fram där. Grejen är bara 

att det tar tid att anpassa verksamheten. Frågan 

om lokalens framtid håller vi på med för fullt. Vi 

har återvalt ett fastighetsråd som ska undersöka 

kostnaderna kring upprustning av lokalen mm. 

Eftersom det handlar om så mycket pengar så är 

det inte bara något vi kan kasta oss in i utan 

behöver, som vår Herres själv säger, sätta oss 

ner och beräkna kostnaderna. 

För övrigt ligger ett beslut i styrelsen att skaffa in 

cafébord till en del av nedre lokalen för att 

underlätta för fikat efter gudstjänsterna och att 

det underlättar för cafémöten framöver. Det 

finns även önskemål från planeringsrådet att det 

ska vara åtminstone en eftermiddagsgudstjänst 

av utåtriktad karaktär varje månad. Det är på 

gång.  

Men samtalet fortsätter för den som vill och är 

intresserad. Var har haft tre samlingar som kallas 

församlingsutveckling. Vi har haft ett väldigt 

givande och öppet samtal. Det framkom en stark 

längtan att få kunna nå ut och att bönen ska bli 

starkare. För den som gillar den form av 

gemenskap är den en god fortsättning på 

forumet tycker jag. 

Vi kan i dagsläget med det antal vi är idag, som 

är delaktiga i verksamheten, bara göra en sak i 

taget. Och på administrationsmötet beslutades 

att Prio 1 var våra lokaler. 

 

Det handlar om att vara en plats dit nutida 

svenskar kan tänka sig gå. Och vår församlingslokal 

är i dagsläget det bästa alternativet för 

evangelisation. Sedan är det ju upp till oss var och 

en att vara vittnen i det sammanhang där vi finns 

och verkar under vardagen. 

Ifråga om den andliga tillväxten och livet i 

församlingen har vi tre gemenskapsgrupper som 

jag förstått fungerar bra. Vi har goda gudstjänster 

med engagerade mötes- lovsångs- och 

musikledare.  Vi har bönesamlingar på tisdag 

förmiddag och torsdagskvällarna som är öppen för 

alla. Dessa varierar i intensitet och kvalitet 

beroende på hur pigga och alerta vi är som kommer 

en sådan gång. 

Det jag tror är viktigt att komma ihåg i allt andligt 

arbete är att respektera det mänskliga materialet. 

Att vi tillåter oss ibland vara lite tröga och trötta 

men att vi vet att det finns också perioder då vi är 

andligt högpotenta och då det känns som att vi är 

beredda att slänga vilka berg som helst i havet. 

Men det är inte alltid så. Ibland ligger åkrar i träda 

för bonden. Därför att de behöver hämta ny näring. 

Ibland besås åkrar och skördas år efter år utan att 

verka mattas. Det är bättre att jobba med 

förutsättningarna vi har hellre än att hålla på och 

stånga oss blodiga för att få till stånd sådant som 

ändå inte verkar vara i tiden eller möjligt.   

 Till och med Paulus fick ju lov att ge sig när han såg 
att Gud stängde vissa dörrar. ”Jesu Ande tillät inte 
det” står det om en missionssatsning som inte gick 
som man tänkt. Men det finns öppna dörrar. Låt 
oss använda dem -flitigt! 

(Forts nästa sida..) 

 

 

 

 

Vi ber för: 
 Att fler ska upptäcka Lindesberg och 

bosätta sig här. 

 Att fler barnfamiljer ska komma till 
församlingen. 

 Att fler av dem vi saknat ett tag i våra 
gudstjänster ska hitta hem igen. 
 

 



För övrigt önskar jag er alla en skön vår och sommar. 
Låt semester och ledigheten få bli tid för återhämtning. 
Tag vara på dina relationer och vårda dem. Med 
önskan om en skön sommar och Guds välsignelse. 

Paul Grönberg/pastor 

Framo ver 

Möten  
 Gemensamma gudstjänster med 

Kristinakyrkan kl. 10 fr 24 juni till 29 juli. 

 Tacksägelse gudtjänst d 9 juni Kl. 18 för 

Pingstförsamlingen Lindesberg 100 år. 

 Glöm inte hundraårsjubileet, 1-2 september. 

Besök av Urban och Carina Ringbäck. 

 

Besök 

 IBRA möte d 3 juni Kl. 11 med Marcus 

Swedman. 

 Tjernobylbarnen  d 22 juli Kl 18 med Serhyi fr 

WE Plus. 

 

Nästa nyhetsbrev  
Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av augusti. Vill du 
bidra med något eller sprida någon viktig information? 
Kontakta expeditionen. 
 

 
Fo rsamlingsnytt 

Medlemsfrågor 
1/5: 166 st. 
En hemgången. 
 
Pastorn har semester från 25 juni – 29 juli. 
 
 
 
Med reservation för tryckfel och misstag. Håll dig 
underrättad genom att besöka hemsidan regelbundet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
I denna ljuva sommartid gå ut, min själ, och 
gläd dig vid den store Gudens gåvor.  

 

 

Kontakta oss 

Hemsida:  
www.pingstlindesberg.se 

E-post: 
info@pingstlindesberg.se 

Adress 
Pingstkyrkan 
Koppgatan 6 
71130 Lindesberg 

Telefon: 
0581-61 14 71 

  Pastor  
  Paul Grönberg: 073-036 64 68 
 
  Vice Ordförande 
  Gunnar Lindgren: 070-519 36 77 
 
 
Bankgiro: 5523-5006 
Swish: 123 187 0229 
 

http://www.pingstlindesberg.se/
mailto:info@pingstlindesberg.se


Almanackan 

 

Återkommande samlingar under veckan: 

Bön tisdagar Kl. 10 och torsdagar Kl. 19 
Språkcafé Kl. 15 varje fredag. 
Discipels fredagar jämna veckor Kl. 17 
Musiklekis söndagar 11.30,  2-5 år 
   

Dag Datum Tid Händelse SG
* 

V20    6 

Tors 17-maj 10:30 Sångandakt Tallåsen 

  

Sön 20-maj 11:00 Gudstjänst. Pred: Paul 
Grönberg. ML: Eva 

Stina Petersson Lovs: 
Rolf Bergkvist 

  

Tis 22-maj 11:00 Begravningsgudstjänst 
Åsa Ökvist. 

 

V 21    1 

Tors 24-maj 10:30 Sångandakt Källgården 

  

Sön 27-maj 11:00 Gudstjänst. Pred. Paul 
Grönberg ML: Anna 
Charlier Lovs: Simon 

Ökvist 

  

V 22    2 

Tors 31-maj 10:30 Sångandakt Tallåsen 

  

Sön 03-jun 11:00 Gudstjänst. IBRA. 
Pred: Marcus 

Swedman. ML: Paul 
Grönberg. Lovs: Josef 

Sköldenström. 
Nattvard: Gunnar 

Lindgren 

  

V 23    3 

Lörd 09-jun 18:00 Tacksägelsegudstjänst 
Pingst i Lindesberg 100 
år. ML: Paul Grönberg. 

Lovs: 

  

Sön 10-jun 11:00 Barnens Sommarfest i 
Bohr. Program: Barnen 
och ledarna. Lovs: 
Simon Ökvist. 

  

V 24    4 

Sön 17-jun 11:00 Gudstjänst. Pred. Paul 
Grönberg ML: Gunnar 
Lindgren. Lovs: Josef 

Sköldenström 

  

V 25    5 

   Konferenser Torp och 
Nyhem   

Sön 25-jun 10:00 
Obs 
tiden
!! 

Gemensam gudstjänst 
i Kristinakyrkan. Pred: 

David Fiske 

  

V 26    6 

 01-jul 10:00 Gudstjänst. Pred: Eje 
Larsson ML: Eva Stina 
Petersson Lovs:? 

  

V 27    1 

Sön 08-jul 10:00 Gemensam gudstjänst 
i Kristinakyrkan 

  

V 28    2 

Sön 15-jul 10:00 Gemensam gudstjänst 
i Kristinakyrkan. 

  

V 29    
3 

Sön 22-jul 18:00 
Obs 
tid!! 

Gudstjänst med 
Tjernobylbarnen. Pred: 

Serhiy ML: Gunnar 
Lindgren Lovs:…   

V 30    4 

Sön 29-jul 10:00 Gudstjänst. Pred. o 
ML: Roswitha och 
Göran Andersson.  

Lovsång:… 

  



V 31    5 

Sön 05-aug 11:00 Gudstjänst. Pred: Paul 
Grönberg. ML: Anna 

Charlier 
Lovs:…Nattvard: Paul 

Grönberg 

  

V 32    6 

Tors 09-aug 10:30 Sångandakt Tallåsen 

  

Sön 12-aug 11:00 Gudstjänst. Pred: Paul 
Grönberg ML: Göran 
Andersson Lovs: …. 

Nattvard: Paul 
Grönberg 

  

    

 *SG = Städgrupp, ML = Mötesledare Pred. =Predikan 

Lovs.= Lovsång. 

 


