
På  gå ng i 
fö rsåmlingen 

Förslag på ny 

styrelsemedlem 

Så har vi äntligen landat i 

ett namn som vi tror 

kommer passa bra in i 

församlingens styrelse. Helene Lundin har 

blivit tillfrågad och även fått betänketid om 

hon skulle kunna tänka sig gå in i uppgiften 

som ledare och äldste i församlingen. Hon 

har tackat ja preliminärt men nu vill vi ju 

även att församlingen ska få tillfälle att be 

och fundera över förslaget. Det kommer ju 

inte bli något församlingsmöte före 

sommaren och hur det ser ut till hösten är 

det ingen som vet. Men eftersom 

verksamheten i princip är nedlagd under 

dessa Coronatider så tyckte vi i styrelsen att 

beslut får tas när vi kan samlas igen till 

gudstjänster och möten utan restriktioner. 

 

Pastorsfrågan 

Vi hoppas verkligen att du som brinner och 

är intresserad av församlingen tar del av 

Nyhetsbrevet. Det är vår möjlighet idag att 

kunna informera om vad som händer.  

Eftersom vår nuvarande pastor har sagt 

upp sig och kommer sluta någon gång 

under sommaren så arbetar styrelsen med 

olika namnförslag på en ny pastor. Det är 

både ansökningar som kommit in från 

sökande men även andra kontakter. Även i 

denna fråga så begränsas möjligheten att 

arbeta med detta pga restriktionerna kring 

samlingar. Styrelsen bedömer att den inte 

ensam vill ta ansvar för beslut om en ny 

pastor utan vill vänta tills det blir tillfälle att 

kalla någon på predikobesök som kan vara 

intressant. Därför kommer frågan att bero 

över sommaren och kanske en bit in på 

hösten. De som vi tar kontakt med kommer 

också att upplysas om att det kommer ta tid 

och att en kallelse till provpredikan kan 

dröja. 

 

Ekonomi 

På förra styrelsemötet framkom ett förslag 

om att i Nyhetsbrevet informera alla om 

hur den ekonomiska situationen ser ut idag 

med faktiska siffror. Så här kommer det:  

 

 

Resultat genomsnitt samt totala insamlade 

medel för renoveringen. 

Offer/mån Resultat/månad 
57 247 -11 160 

  

Rusten  
94 800  

Nyhetsbrev       
 Sommaren  2020  



Offer församllingen under maj 

62 710   

____________________________________________ 

ERIKSHJÄLPEN 

  
Inkomst  
Mar 77 318 

Maj 44 887 

  

 0 

 122 205 

  
Utbetalt  
Ankarstiftelsen 40 735 

MAF 40 735 

Kunchu 40 735 

  
Totalt 2018 319 363 

Totalt 2019 122 205 

 

  

Bra jobbat vänner! Vi tackar Stig för hans insats 

och ber om Guds välsignelse över hans fortsatta 

arbete. 

Bilder på rusten: 
 

 

 

 

Gå gärna in 

på hemsidan 

och titta på 

fler bilder på 

rusten. De 

läggs upp 

allteftersom 

arbetet 

fortskrider. 

www.pingstlindesberg.se/renoveringen.’ 

 

Presentation av Helen Lundin 

Hej!  

Jag heter Helene 

och bor i Västra 

Bohr med min 

familj sedan 2005. 

Familjen består av 

Markus och våra 

barn Sixten och 

Miranda. Jag är 

uppvuxen i Linköping och Örebro och har 

sedan bott en tid i Göteborg innan vi 

hamnade här i Lindesberg. Jag arbetar som 

rådgivare på specialpedagogiska 

skolmyndigheten och har tidigare arbetat 

både som lärare och specialpedagog. 

Jag har varit med i församlingen sedan 

2006. Under den tiden har jag främst varit 

engagerad i missionsarbetet och på senare 

tid även barn- och ungdomsarbetet. När jag 

nu fick frågan om att jag var intresserad av 

att vara med i styrelsen/äldste blev jag glad 

över frågan och nyfiken på uppdraget, men 

också såklart medveten om att det innebär 

ett ansvar. Om församlingen vill ge mig det 

förtroendet lovar jag att göra mitt bästa.  

Vänligen Helene Lundin 

 

 

Fråmö ver 

Möten 
Sö. 5 juli Kl. 11 Friluftsgudstjänst hos familjen 

Lundin i Bor. 

http://www.pingstlindesberg.se/renoveringen


Sö. 27 september Kl. 11. Gudstänst med Owe 

Lindeskär. Avslutning av bibelhelg på Kåfalla. 

Gudstjänsten är i Pingstkyrkan Lindesberg. 

Sö.18 oktober Kl.11. Ekum. Familjegudstjänst i Sv. 

Kyrkan med besök av Mr Goran. 

Obs! Gudstjänsterna inomhus är inställda om 

restriktionerna kring pandemin fortfarande 

kvarstår. 

 

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

Fö rsåmlingsnytt 

Medlemsfrågor 
Matrikel 31/5 : 154 

Avlidna: 1 

Nya medlemmar genom dop: 2 

 

Pastorns ledighet: Avslutar med semester någon 

gång i augusti troligtvis. 

 

--- 

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

 

Hälsning från pastorn 

Jag vet att det är flera som undrar hur det går för 

oss som familj. Därför passar jag på att berätta 

lite här. Nu har vi sålt vårt hus men letar ännu 

efter ett nytt i Dalarna. Arbete med mera är inte 

klart för min del än. Jag hoppas på en 

församlingstjänst någonstans men annars så 

siktar jag kanske på att köra buss.  

Eftersom det är så svårt att planera något i dessa 

tider så har jag bett styrelsen att lägga 

avskedsmöten och liknande när vi kan samlas till 

gudstjänst och restriktionerna är borta.  

Paul Grönberg 

Lindesberg 2020-06-03 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

