
Ett annorlunda a r 

Drottning Elisabeth, av England, sa vid ett tal efter 

att många skandaler skakat hovet att det varit ett 

annus horribilis. Ett fruktansvärt år. Hur kommer 

vi se tillbaka på 2020? 

2020 inleddes med många planer och 

förberedelser. Vi hade flera besök på gång och ett 

välmatat program under våren. Men allting 

kastades omkull av Coronapandemin. I början av 

mars så fick vi lov att stänga kyrkan. Nästa  

Men det har inte varit ett helt förgäves. Vi har 

faktiskt haft en dopförrättning den 24 maj med 

släkt och speciellt inbjudna. Två av våra ungdomar 

hade beslutat sig för att låta döpa sig. Det blev en 

fantastisk högtid.  

Vi hann också precis ha 

ett församlingsmöte 

där vi tog ett beslut om 

den stora ”rusten.” Där 

kyrkobyggnadens 

paneler byttes ut efter 

lång och trogen tjänst samt att fönstren byttes ut. 

Det var ju egentligen ganska passande då att vi 

inte skulle nyttja stora salen under denna tid.  

Under våren så hade vi också två annorlunda 

församlingsmöten där vi dels beslutade om att ta 

emot en ny äldste och styrelseledamot i 

församlingen: Helene Lundin. Detta skedde 

genom att vi skickade ut frågorna till medlemmar 

i församlingen via epost och vanlig postgång och 

så fick man svara ja eller ner på frågorna via en 

talong eller svarsmejl. Den andra stora frågan var 

om pastor Paul Grönberg kunde fortsätta på 50% 

fram till februari. Paul hamnade inte så långt bort 

som han först trodde utan hade en hyfsad 

pendlarväg till Smedjebacken där han bor nu med 

sin familj. Även denna fråga besvarades jakande. 

Valet gjordes under förutsättning att 

församlingen skulle utvärdera det hela hur man 

upplevt det. Detta ser svårt ut att kunna 

genomföra nu då vi endast får samlas 8 st. 

Styrelsen återkommer i frågan.  

Något som vi glatts åt under bävan är den 

fantastiska uppslutningen kring ekonomin som 

funnits under hela denna prövningens tid. 

Kollekterna har strömmat in och ekonomin har 

löpt på väldigt bra. Förutom att 

bära ekonomin för 

församlingskassan har också en 

hel del pengar samlats in för 

”rusten.” Jag tror det finns en 

stor välsignelse i detta. Jag tror 

det var Lapplisa som hade en bonad hemma hos 

sig där det stod att när vi skottar in i Guds rike med 

våra små spadar så skottar Gud ut sina 

välsignelser med sin stora spade. 

Det var lite tankar om året som gått. Framtiden 

vet vi väldigt lite om. När kommer man lyfta 8 

personers gränsen? Hur många får vi samlas då? 

Det har talats om att det först till hösten 21 

kommer att gå tillbaka till det normala. Hur 

planerar man ett sådant år? Hur blir det med 

pastorsfrågan? Hur blir det med besökande 

förkunnare och sångare? Ja, många frågor. Tills 

vidare så måste dessa frågor lösas löpande och 

styrelsen får ha en beredskap till förändring. Hur 

blir det med årsmöten och administrationsmöte? 

Det vet vi ännu inte. Men det måste ju lösas på 

det ena eller andra sättet. Förhoppningsvis 

öppnar samhället upp så pass mycket fram till 

slutat av mars att ett administrationsmöte ska 

kunna hållas fysiskt. 
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En bön 

Gud, ge oss mod i denna tid av fruktan och 

rädsla. Ge oss tro i våra hjärtan som värmer upp 

ett fruset samhälle. Gör oss till redskap för din 

närvaro och frid. Förbarma dig över ensamma 

och sjuka som plågas extra svårt i denna tid. Tack 

för att du kan gripa in och förändra situationen 

så att vi kan få samlas igen till bön, lovsång och 

förkunnelse. Att vi får mötas som syskon i tron 

och räcka varandra handen till hälsning om din 

fred i hjärta och byggd. I Jesu Kristi namn, Amen. 

Rusten 

Ett tredje beslut som tagits är faktiskt ett beslut 

om att dränera kring kyrkan, uppfarten till 

parkeringen och bakom kyrkan. Nytt ytskikt på 

bakgården där ogräset trivs så bra nu. Asfalt fram 

till garaget som kommer rivas och ersättas av en 

något mindre byggnad. Allt inom den tänkta 

budgeten. 

Ekonomi 
Kollekter under året: 

 

Genomsnittligt offrande under 2020: 55 787:- 

Till Missionen: 

2019 
Ibra Mali                     24 000:- 
Nagaland                    14 000:- 
ICBI                                6 000:- 
WE+/Hoppets stjärna 7 568:- 
Missionärsbarn skola  4 890:- 
 
Medel från Secondhandbutiken till sociala 
projekt: 
Ankarstiftelsen  69 037:- 
MAF                    69 037:- 
Kunchu               69 038:- 
 

Rusten 
I år har församlingen samlat in 120 600:- som gått till 
byte av panel och fönster samt annan upprustning. 
 

Missionen 

Kära Missionsvänner! 

Det är en glädje för oss att få förmedla ett 

nyhetsbrev med rapport om årets verksamhet i 

bibelskolan NBC och den nya missionslinjen som 

haft sitt första verksamhetsår trots att Covid-

pandemin tvingat ledningen att genomföra många 

kurser genom sociala medier. 

Under året har vi genom Era trogna offer kunnat 

sända ut 90,000 till bibelskolans drift. En 

insamling för utrustning till missionslinjen har 

resulterat i att ca 55,000 kunnat förmedlas för 

detta behov. Då verksamheten ständigt 

utvecklas och en del byggnation fortsatt är 

planerad finns alltjämt behov av spontana gåvor. 

I den tacksamhet som rektorn Sentila uttrycker i 

brevet får vi alla känna oss delaktiga. Tack för 

Era trogna insatser under året i offer och förbön. 

Det är en nåd att vi tillsammans får vara med att 

sprida evangelii budskap i denna del av världen, 

där många ännu betraktas som onådda 

folkgrupper. 

 

Med förhoppning om fortsatt engagemang under 

2021 önskar vi som kontaktförsamling Er alla en 

Välsignad Julhelg och förhoppning om ett Gott 

Nytt År då pandemin kan begränsas. 

För Smyrnaförsamlingens i Älvängen 

Missionsråd 

Daniel Höglund 

--- 

Övriga missionsinsatser fortsätter oförtrutet. 
Trots svårigheter i samband med det världsläge 
vi befinner oss i idag pga pandemin så får vi 
rapporter om hur man försöker lindra nöden och 
fortsätta förkunna evangelium. 
 

Erikshjälpen secondhand butiken 

Vi står som 

församling 

inför 

förändringar 

vad gäller vår 

andel av 

överskottet 

från butiken. 

Vårt nuvarande avtal löpte ut i slutet av förra året 



och under året har samtal förts mellan 

Erikshjälpen centralt och samarbetsparterna 

Pingstkyrkan och Kristinakyrkan. På grund av 

pandemin med dess begränsningar har parterna 

valt att avvakta med ett nytt avtal till i början av 

2021.  

Vi har som församling inte kunnat levererar de 

timmar som förväntades i det förra avtalet. Det 

beror främst på att de som varit aktiva den 

senaste tiden varit i riskgruppen. Dessa fick inte 

tillträde till butiken efter de nya bestämmelserna 

i våras att de över 70 skulle vara hemma. Vi har 

inte heller haft möjlighet att på församlingsmöten 

kunna entusiasmera yngre förmågor att ta vid. 

Hur framtiden blir beror hur viktig vi anser att 

butiken är för oss och vårt fortsatta engagemang. 

Genom pengar som dras in genom frivilligt 

gratisarbete har många människor i svår 

fattigdom och utsatthet kunnat bli hjälpta genom 

de organisationer vi stöttat. Är det angeläget att 

det fortsätter? Butiken är en av våra få stora 

verksamhetsområden som engagerar människor 

både i kyrkan och utanför. En fantastisk 

kontaktyta med samhället och ett bra skyltfönster 

för vårt arbete i bygden. Är du en av de nya 

volontärerna som kommer ställa upp? 

Att se framåt - visionspredikan 
 

”Stig upp här på Abarimberget, på berget Nebo i 

Moabs land mitt emot Jeriko, så ska du få se 

Kanaans land som jag ger åt Israels barn till 

besittning. ”  

5 Mos. 32:49 

 

Detta är den dramatiska avslutningsscenen i 5 

Mosebok där Gud befaller Moses att gå upp på ett 

berg för att se en vision av det löftesland som 

folket nu ska gå in i. Moses själv får inte följa med 

in. Herren kommer att hämta hem honom där på 

berget. Men han vill ändå visa Moses framtiden 

för folket. Och kanske är det också den vision som 

Moses planterar i hans efterträdare, Josuas, 

hjärta. Mose uppdrag är slutfört. Nästa 

generation ska ta vid. Men det är så viktigt att föra 

visionen vidare. 

 

Tänk om Josua hade fått för sig något annat. Att 

han suttit nånstans och klurat och tänkt och 

bestämt sig för en annan vision? Han hade ju den 

möjligheten. Han hade kunnat gått tillbaka till 

Egypten eller bestämt sig för att de skulle förbli 

nomader. Eller bestämt sig för att inta ett annat 

mer lättöverkomligt land? 

 

Hemligheten till att Josuas kunde absorbera Guds 

visions i sitt hjärta är hans hängivenhet till Gud. 

Det står i 2 Mos. 33:11 ”Men hans tjänare Josua, 

Nuns son, som var en ung man, lämnade inte 

tältet.” Detta står i ett sammanhang som 

beskriver hur Moses brukade gå till 

uppenbarelsetältet, eller tabernaklet som det 

också heter, och tala med Gud ansikte mot 

ansikte. När Moses var klar och gick därifrån 

stannade Josua kvar vid ingången. Ett tydligt 

tecken på den unge mannens gudslängtan och 

hängivenhet.  

 

Vi läser också på ett annat ställe hur Josua och en 

till ung man vid namn Kaleb var med som spejare 

första gången man skulle försöka att inta landet. 

De var sammanlagt tolv stycken spejare den 

gången. Men bara två av dessa tolv trodde på att 

det fanns en framtid för folket där. Och här 

kommer det knepiga i alltihopa. Visserligen 

bekräftade de övriga tio den vision som Moses 

delgivit dem att landet flöt av mjölk och honung. 

De tog även med sig bevis för det. En enorm 

druvklase som två personer fick bära på en stång 

mellan sig. Så fruktbart var landet. Men…de 

övriga ansåg att svårigheterna var större än 

fördelarna. De tyckte sig själva vara små 

gräshoppor i jämförelse med de som bodde i 

landet. En skrämmande tanke. De enda som inte 

skrämdes av detta var Josua och Kaleb. Varför? De 

såg med trons ögon. De såg visionen Gud hade för 

Guds folk. De övriga såg bara problem. 

 

Jag vill fortsätta till en annan vision. En vision som 

Johannes hade. Den påminner lite om Mose vision 



då Gud säger till honom: Därefter såg jag, och se: 

en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag 

först hade hört tala till mig som en basun sade: 

"Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste 

ske efter detta." (Upp. 4:1) 

Återigen ser vi hur Gud ber någon att komma upp 

för att få en överblick över framtiden. Det ligger 

en hemlighet i detta.  

Tänk så många gånger jag stått på höga berg och 

blickat ut över omgivningen. Man får en helt 

annan bild av läget. Vid ett speciellt tillfälle när jag 

var tyngd av arbetet i en församling där jag var så 

åkte vi upp som familj på ett högt berg i närheten. 

När jag blickade ut över samhället där jag tjänade 

som pastor så fick jag en ny syn på mina problem. 

De såg så futtiga ut. Istället fick jag börja andas 

och prisa Gud för hans omsorg om både mig och 

församlingen. 

 

Ett sätt kan vara att gå in i bön. Jesus brukade dra 

sig undan för att be står det. Där förnyade han 

visionen som Fadern och han delade. Det får du 

och jag också göra. Vi får komma till Gud och 

förnya visionen Gud lagt på våra hjärtan. Även 

den stora visionen som Jesus gav oss: ”Gå ut och 

gör alla folk till lärjungar!” Uppdraget gäller än. 

Gud bistår med kraft åt den som med hängivet 

hjärta söker honom. Se problemen, men stirra dig 

inte blind på dem. Lyft blicken och se att du har 

en mäktig Gud. Gud har utvägar som vi inte ser 

nu. Gud har lösningar som vi inte kan tänka ut nu. 

Det viktiga är att bevara tron. Och det gör vi 

genom att regelbundet söka Guds ansikte och 

skölja vår blick i det härliga Guds ord (Bibeln) och 

dess löften. 

 

Herren välsigne dig och ditt nya år och 

församlingens fortsatta väg framåt. 

 

Paul Grönberg 

 

 

 

 

 

Framo ver 

Inga gudstjänster är planerade då vi inte vet hur 

de närmaste månaderna kommer se ut vad gäller 

restriktioner från Folkhälsomyndigheten.  

Nästa nyhetsbrev  
Håll utkik efter ett nytt Nyhetsbrev som 

förhoppningsvis kommer någonstans i slutet av 

januari. 

 

Fo rsamlingsnytt 

Medlemsantal 
 Den 31: a december: 151 

--- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

