
På  gå ng under hö sten 
2019 

Ungdomsledare 
Vi är glada över att vi kan stötta 

Kristinakyrkans ungdomsledare, 

Jennifer Carlsson, och bidra till hennes 

lön och därmed även kunna 

tillgodoräkna oss en del av hennes 

arbete hos oss. Det gäller ungdomssamlingar och 

konfirmationsarbete. Tanken är att det ska motsvara en 

deltid även om vi inte formellt anställer henne. Snarare 

att vi hyr in henne för ovannämnda uppdrag från 

Kristinakyrkan under en tid av ett år. Detta kommer ju 

innebära en viss belastning på församlingens ekonomi 

men vi hoppas att Bilda ska hjälpa oss hitta ett lämpligt 

projektstöd för åtminstone hälften av den summa som 

blir aktuell. Detta är något som samtalades och 

beslutades om på församlingsmötet d 6 oktober men 

som styrelsen jobbat med sedan i våras i samtal med 

Kristinakyrkans styrelse.  

Rusten 
Vi har fått ett nytt ord i vår församling som kortfattat ska 

beskriva vår strävan att förnya kyrkans lokaler och fasad. 

Det går under namnet Rusten. Planen i dagsläget är att 

låta en expert titta på ytterpanelens allmänna kondition 

för att det ska kunna ligga till grund för en kommande 

offert. Panel och fönster kommer att bytas ut. Fönstren 

blir ungefär samma storlek som idag. Fönstret i 

samtalsrummet bakom gudstjänstlokalen kommer att 

flyttas från söderläge till västerläge utmed långsidan. 

Kassören har även upprättat ett konto för den som vill 

bidra extra till rusten, utöver offret till verksamheten. 

Om du vill göra det så märk inbetalningen ”Rusten” 

Övrig rust av lokaler är vilande då det inte riktigt finns 

utrymme för ytterligare renovering i dagsläget. Men 

planer finns och smids. 

Äventyret 
Med glädje fick vi till slut beskedet att Gun startar upp 

vår söndagsskola Äventyret igen. Barnen samlas till sin 

egen gudstjänst, säger Gun när hon informerar oss på 

söndagsförmiddagsmötet. De lämna oss strax innan 

predikan börjar för att pyssla, leka och få undervisning 

en trappa ner. Men Gun hoppas också att fler ska våga ta 

steget att dela hennes uppgift som ledare i Äventyret så 

att det blir hållbart över tid. Man brukar säga att barnen 

är vår framtid. Men ännu viktigare är att barnens framtid 

är vårt ansvar. Det är nu vi kan visa dem skatterna i 

Bibeln och i den kristna trons liv. 

Rapport från Upptaktsdagen 
Visionspredikan hölls idag på upptaktsdagen den 8 

september. Efter funderingar i styrelsen beslutades det 

att höstupptakten är en viktigare dag att sätta upp mål 

och visioner än trettondagen som mera är en 

tillbakablick på året som gått. En sorts revision av det vi 

gjort under året. Gudstjänsten var mycket välbesökt. 

Sedan droppade folk av för varje paus vi hade under 

dagen. Sopplunchen var mycket god och uppskattad av 

dem som stannade kvar. Under eftermiddagens 

samtalsforum hade nog hälften försvunnit hem. Men de 

som var kvar delade med sig av sina tankar om vad man 

önskade se mer av i församlingen. Tre områden berördes 

särskilt. Det fanns en önskan att lyfta fram frågor kring 

psykisk hälsa. Gärna med en föreläsning framöver. Vilket 

kanske också blir verklighet i samarbete med 

Kristinakyrkan. Frågan kring den österländska 

meditiationsformen Yoga som börjar smyga sig in på 

arbetsplatser och i skolan belystes. En önskan om 

undervisning framfördes kring denna problematik. Det 

tredje området var längtan att nå ut med budskapet där 

olika förslag lyftes fram. Dagen avslutade med fika och 

sedan en lovsångsstund med få deltagare men med en 

stark bön och lovsång. 

Pastorns tankar  
Vi överlämnar framtiden i Herrens händer och ber 

om visdom att ta de rätta besluten. Allt blir inte 

alltid som vi tänkt oss. Ibland händer saker som 
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Köntåkt 

Hemsida: 
www.pingstlindesberg.se 

E-post: 
info@pingstlindesberg.se 

Adress 
Pingstkyrkan 
Koppgatan 6 
71130 Lindesberg 

Telefon: 
0581-61 14 71 (telefonsvarare) 

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

oroar oss riktigt ordentlig och vi tycker att självaste 

grunden vi står på rycks undan. Men i allt måste vi 

dock våga lita på Herren att han har en väg framåt 

och en plan för våra liv och vår gemenskap. Stängs 

en dörr öppnas en annan. Våra 

optimala föreställningar om hur 

saker och ting ska vara kraschar ofta 

mot verkligheten. Livet kan vara 

hårt – men Gud är god, för oss rätt!  

Framöver 
Möten:  
 

Juldagen 25/12 Kl. 10 Julgudstjänst i Kristinakyrkan 

Annandag jul 26/12 Kl. 16 Julgudstjänst i Pingstkyrkan 

Ekumeniska böneveckan v 3 2019 (se kalender) 

Ekumenisk gudstjänst 19 jan Kl. 11 i Svenska Kyrkan. 

Pastorns julgröt någon gång i mitten av december. 

 

Besök:  
Sö. 10/11 Kl. 11 Sven Ökvist predikar hos oss. 

 

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

Fö rsåmlingsnytt 

Medlemsfrågor 
Matrikel 31/9 : 158 

Avliden: 1 

Flyttningsbetyg: 1 

 

Pastorns ledighet: 12–13/10, 9–10/11, 7–8/12 

Fastighet:  

Kontroll av befintlig panel görs under hösten för 

underlag till offert. Panel och fönster byts ut. Inga 

ändringar förutom flytt av fönster i samtalsrum. 

 

Ungdomsarbetet:  

Konfagrupp pågår nu. Kontaktpersoner: David Fiske och 
Jennifer Carlsson. 
Ungdomsledare: Jennifer Carlsson (deltid) 

Äventyret: Ansvarig ledare: Gun Ökvist. 

Konto för upprustning av panel: 
Önskar du särskilt bidra ekonomiskt till renovering av 

fasaden på kyrkan kan du skicka in till församlingens 

bankgiro och märka gåvan: ”Rusten” 

--- 

Med reservation för tryckfel och misstag. Håll dig 
underrättad genom att besöka hemsidan regelbundet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böneämnen 
 Att jag blir en som vinner andra. 

 Barn och ungdomsarbetet 

 Vänner vi saknar 

 Sverige 

 

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


Återkommande verksamhet: 

Bönesamlingar: tisdagar Kl. 10 och 

torsdagar Kl. 19. Discipels: fredagar 

jämna veckor kl. 17. 

Dag Datum Tid Händelse  SG
* 

V 40       6 

Sönd 06-okt 11:00 Gudstjänst. Talare: 
Paul Grönberg, 
Mötesledare: Eva-
Stina Petterson. 
Lovsång: Josef 
Sköldenström 
Nattvard: Paul 
Grönberg 

  

V 41       1 

Sönd 13-okt 11:00 Gudstjänst. Talare: 
Göran Andersson, 
Mötesledare: Markus 
Lundin, Lovsång: 
Simon Ökvist 

  

V 42       2 

Sönd 20-okt 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Paul Grönberg, 
Mötesledare: Gunnar 
Lindgren, Musik: 
Sven Öberg 

  

V 43       3 

Sönd 27-okt 11:00 Gudstjänst: Predikan: 
Paul Grönberg, 
Mötesledare: Anna 
Charlier, Lovsång: 
Gösta Palm 

  

V 44       4 

Sönd 03-nov 11:00 Gudstjänst: Predikan 
Paul Grönberg, 
Mötesledare: Paul o 
Maria, Lovsång:.. 
Nattvard: Paul 
Grönberg 

  

V 45       5 

Sönd 10-nov 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Sven Ökvist, 
Mötesledare: Gunnar 
Lindgren, Lovsång: 
Josef Sköldenström 

  

V 46       6 

Sönd 17-nov 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Paul Grönberg, 
Mötesledare: Eva-Stina 
Petterson, Lovsång: 
Josef Sköldenström 

  

V 47       1 

Sönd 24-nov 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Paul Grönberg, 
Mötesledare: Göran 
Andersson, Lovsång: 
Simon Ökvist 

  

V 48       2 

Sönd 01-dec 11:00 Adventsgudstjänst. 
Predikan: Paul 
Grönberg, 
Mötesledare: Eva-
Stina Petterson, 
Musik: Sven Öberg, 
Nattvard: Gunnar 
Lindgren 

  

V 49       3 

Sönd 08-dec 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Gunnar Lindgren, 
Mötesledare: Anna 
Charlier, Lovsång: 
Josef Sköldenström 

  

V 50       4 

Sönd 15-dec 11:00 Gudstjänst med 
Discipels.  

  

V 51       5 

Lörd 21-dec 18:00 Julbön?   

V 52       6 

Juldagen 25-dec 10:00 Julgudstjänst i 
Kristinakyrkan. Obs 
Tiden!  

  



Annandag 
Jul 

26-dec 16:00 Julgudstjänst i 
Pingstkyrkan. 
Predikan: Paul 
Grönberg. 
Mötesledning: 
Markus Lundin 
Lovsång:  

  

Sönd 29-dec 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Mötesledning:  
Lovsång: 

  

V1       1 

Månd 31-dec 17:00 Nyårsbön i 
Kristinakyrkan 

  

V 2       2 

Trettondag
en 

06-jan 11:00 Årets första 
gudstjänst. 
Årsberättelse. 
Predikan: Paul 
Grönberg, 
Mötesledning: 
Gunnar Lindgren, 
Lovsång:  Nattvard: 
Paul Grönberg 

  

V 2         

Sönd 12-jan 11:00 Gudstjänst. Predikan: 
Paul Grönberg, 
Mötesledning: Eva-
Stina Petterson, 
Lovsång:  

  

V 3       3 

Tisd 14-jan 18:30 Ekumenisk 
bönesamling i 
Pingstkyrkan. Andakt: 
Gunilla Skottsbo 

  

Onsd 15-jan 18:30 Ekumenisk bön i 
Kristinakyrkan. Andakt: 
Paul Grönberg 

  

Torsd 16-jan 18:30 Ekumenisk bön med 
nattv. I Svenska kyrkan. 
Andakt: David Fiske. 

  

Sönd 19-jan 11:00 Ekumenisk gudstjänst 
Se hemsida o 
pålysningar. 

  

 

 

 

Mitt hjerte alltid vanker, 
i Jesu føderum, 

der samles mine tanker 
som i sin hovedsum. 

Det är min lengsel hjemme 
der har min tro sin skatt, 
jeg kan deg aldri glemme, 

velsignet julenatt! 
 

(Hans Adolph Brorson 1732) 
 
 
 
 
 

Redaktionen önskar alla en fridfull och 
glädjerik advent och jul. 

 

 


