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En pastors 
avskedshälsning 
Tiden går fort när man har roligt, sägs det. Så har tiden 
nått fram till det sista Nyhetsbrev jag är med och författar 
inom ramen för min tjänst som föreståndare i Pingst-
församlingen i Lindesberg, och vad passar väl bättre än att 
försöka ge en liten avskedshälsning till er alla? 

Det första jag vill säga är ett stort och varmt tack till er alla 
för att ni gav oss förtroendet att komma hit från Timrå och 
tjäna i församlingen under de här tre åren. Det har varit en 
fin tid för oss som familj på många sätt, och även om vi inte 
sett några större andliga genombrott så hoppas jag att tiden 
varit värdefull för församlingen också. 

Det andra jag önskar säga är att dessa tre år blev kortare än 
vad vi hade tänkt oss när vi kom hit, men Gud hade 
tydligen andra planer. Därför är det viktigt för mig och min 
familj att ni förstår att vi inte har valt bort er utan att vi 
fattat våra beslut enbart på grund av att vi upplevt Herren 
tala om att vår tid i Lindesberg inte skulle vara längre än så 
här, och att han förberett andra uppgifter för oss på annan 
ort. Vi kan undra varför det blev så här, men Gud i sin 

Pingstkyrkan Lindesberg �1

Oscar Tryggveson 
börjar hos oss! 

Vår nya ungdomsledare Oscar 
Tryggveson börjar sin tjänst 
hos oss 1 juni. Välkomstmöte 
hålls lördag 11 juni kl 18 i 
samband med avskedsmötet 
för familjen Granat. 

Torsdagsbönen 

Glöm inte bort våra böne-
kvällar på torsdagarna kl 20. 

Äventyrets 
avslutning 

Vår söndagsskola har 
avslutningsfest i samband med 
gudstjänsten 5 juni i Bor, se 
almanackan. 

Sensommarens 
läger 

Vi har barnläger på S:a 
Lövåsen 3-5 augusti, samt 
församlingsläger på Uskavi 
26-28 augusti. 

Nästa nyhetsbrev? 

Nästa nyhetsbrev är planerat 
till början av september, men 
skulle det dröja kan du hålla 
dig uppdaterad genom att 
besöka församlingens hemsida 
och läsa vår annonsering.

…Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna…
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allvishet gör som han vill, och ibland gör Han det utan att 
ge någon tydlig förklaring till oss. Istället för förklaringar får 
vi nya uppdrag. 

För det tredje önskar jag också påminna om att en 
församling och ett Guds verk alltid är större än dess pastor 
eller föreståndare. Församlingen utgörs av en grupp Jesu 
lärjungar, där varje lem i kroppen har samma värde och 
betydelse, men har olika uppgifter, och att det är helheten 
och inte de enskilda lemmarna som är avgörande (1 
Korinterbrevet 12:12-27). Därför är det viktigaste framöver 
inte exakt vem som församlingen skall kalla till föreståndare 
efter mig utan det viktigaste är att varje lem i församlingen kommer i 
funktion och hittar sin givna plats utifrån det evangelium vi tagit 
emot, och genom vilket vi blir frälsta (1 Korinterbrevet 15:1-2). 

Låt mig också få be om förlåtelse för vad jag inte lyckats väl 
med under de här åren. Ingen räcker till för allt, men det 
finns onekligen saker jag vet att kunde ha gjort bättre eller 
på ett annat sätt. Men min förmåga att fatta rätta beslut och 
göra saker på det bästa sättet i alla situationer har varit 
begränsad av mina egna inneboende svagheter. Jag har inte 
kunnat handla annorlunda, ibland för att jag inte vetat 
bättre,  men ibland också för att jag varken kunnat eller 
velat kompromissa med mina övertygelser. Mina 
övergripande avsikter har hela tiden varit att försöka lyda 
Gud och lyssna till hans Ord och samtidigt försöka se till 
församlingens bästa — ibland har det blivit bra, men andra 
gånger till det sämre. 

Det sista jag vill säga är att det som är viktigt för både oss 
som familj och er som församling är att blicka framåt. Det 
som har varit har varit och kan inte förändras i efterhand, 
men nuet och framtiden ligger i vår trofaste Herres händer, 
och han har lovat att leda oss på rätta vägar för sitt namns skull 
(Psalm 23:3), och om vi ropar till honom på nödens dag så skall 
han höra oss (Psalm 50:15), och om vi förblir i hans ord så har 
han lovat oss att ge oss vad vi än ber om i Jesu namn (Johannes 
evangelium 15:7,16).  

Gud välsigne er alla!

Robert Granat 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Församlingsnytt 

Medlemsfrågor Sedan 1 april har två 
personer begärt flyttning till annan 
församling.  

Ekonomi För årets fem första månader 
har utfallet varit som följer.  

• Snitt offrade medel: 70 143 kr/mån 

• Resultat t o m 31 maj: -228 kr 

Vår budget förutsätter ett snittoffrande 
på 79 000 kr/mån, så en höjning är 
nödvändig för att klara utgifterna 
framöver. Gud välsigne varje glad 
givare! 

Kontakta oss 

Hemsida: www.pingstlindesberg.se 

Epost: info@pingstlindesberg.se 

Adress: Koppgatan 6, 711 30 
LINDESBERG  

Telefon: 0581-61 14 71 

Föreståndare Robert Granat      
072-572 90 64, 
robert.granat@pingstlindesberg.se 

Ungdomsledare Oscar Tryggveson             
070-290 65 42, 
oscar.tryggveson@pingstlindesberg.se 

Ge en gåva 

Bankgiro: 5523-5006 

Swish: 123 187 0229
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mailto:info@pingstlindesberg.se
mailto:robert.granat@pingstlindesberg.se?subject=
mailto:oscar.tryggveson@pingstlindesberg.se?subject=
http://www.pingstlindesberg.se
mailto:info@pingstlindesberg.se
mailto:robert.granat@pingstlindesberg.se?subject=
mailto:oscar.tryggveson@pingstlindesberg.se?subject=
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Almanackan 
Dag Datum Tid Händelse

V 22

Tors 2 juni 20:00 Bönekväll

Fre 3 juni 09:00 LP-kontakten

Sön 5 juni 11:00 Gudstjänst. Äventyrets 
avslutning. Hos 
familjen Lundin i Bor. 
Ta med fikakorg. Vid 
dåligt väder samling i 
Pingstkyrkan.

V23

Tis 7 juni 10:00 Förmiddagsbön

Tors 9 juni 20:00 Bönekväll

Fre 10 juni 09:00 LP-kontakten

Lör 11 juni 18:00 Avskeds- och 
välkomstfest

Sön 12 juni 11:00 Gudstjänst. 
Avskedsmöte för 
familjen Granat. 
Mötesledning: Gunnar 
Lindgren. Nattvard.

V 24

Tis 14 juni 10:00 Förmiddagsbön

18:30 Styrelsemöte

Tors 16 juni 10:30 Sångandakt på 
Grönbodahemmet

14:00 Sångandakt på 
Tallåsen

20:00 Bönekväll

Fre 17 juni 09:00 LP-kontakten

Sön 19 juni 11:00 Gudstjänst. Mötes-
ledning: Anna Charlier, 
Predikan: Robert 
Granat, Lovsång: Josef 
Schöldenström

V 25

Tis 21 juni 10:00 Förmiddagsbön

Tors 23 juni 10:30 Sångandakt på 
Källgården

14:00 Sångandakt på 
Ågården

20:00 Bönekväll

Sön 26 juni 18:00 Gemensam sommar-
gudstjänst. Mötes-
ledning och predikan: 
Robert Granat. 
Lovsång: Eva Stenvall 
Granat.

V 26

Tis 28 juni 10:00 Förmiddagsbön

Tors 30 juni 20:00 Bönekväll

Sön 3 juli 18:00 Gemensam sommar-
gudstjänst i 
Kristinakyrkan.

V 27

Tis 5 juli 10:00 Förmiddagsbön

Tors 7 juli 20:00 Bönekväll

Sön 10 juli 18:00 Gemensam sommar-
gudstjänst. Mötes-
ledning och predikan: 
Robert Granat, 
Lovsång: Sven Öberg.

V 28

Tis 12 juli 10:00 Förmiddagsbön

Dag Datum Tid Händelse
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Tors 14 juli 20:00 Bönekväll

Sön 17 juli 18:00 Gemensam sommar-
gudstjänst i 
Kristinakyrkan.

V 29

Tis 19 juli 10:00 Förmiddagsbön

Tors 21 juli 20:00 Bönekväll

Sön 24 juli 18:00 Gemensam sommar-
gudstjänst. Besök av 
Tjernobyllägret. 
Mötesledning: Robert 
Granat, Lovsång: 
Simon Ökvist.

V 30

Tis 26 juli 10:00 Förmiddagsbön

Tors 28 juli 20:00 Bönekväll

Sön 31 juli 18:00 Gemensam sommar-
gudstjänst i 
Kristinakyrkan.

V 31

Tis 2 aug 10:00 Förmiddagsbön

Ons-
fre

3-5 aug Barnläger på S:a 
Lövåsen

Tors 4 aug 20:00 Bönekväll

Sön 7 aug 11:00 Gudstjänst. Mötes-
ledning: Eva-Stina 
Peterson, Predikan: 
Gunnar Lindgren, 
Lovsång: N.N. 
Nattvard.

V 32

Tis 9 aug 10:00 Förmiddagsbön

Dag Datum Tid Händelse

18:30 Styrelsemöte

Tors 11 aug 20:00 Bönekväll

Sön 14 aug 11:00 Gudstjänst. Mötes-
ledning: Anna Charlier, 
Predikan: Oscar 
Tryggveson, Lovsång: 
Sven Öberg.

V 33

Tis 16 aug 10:00 Förmiddagsbön

Tors 18 aug 20:00 Bönekväll

Sön 21 aug 11:00 Gudstjänst. Mötes-
ledning & predikan: 
Göran & Roswitha 
Andersson, Lovsång: 
Simon Ökvist

V 34

Tis 23 aug 10:00 Förmiddagsbön

Tors 25 aug 14:00 Sångandakt på 
Tallåsen

Fre-
Sön

26-28 
aug

Församlingsläger på 
Uskavi. Besök av Jonas 
och Liselotte Bergsten. 
Se separat anslag.

Sön 28 aug 10:00 Offentlig gudstjänst i 
kyrkan på Uskavi.

V 35

Tis 30 aug 10:00 Förmiddagsbön

Tors 1 sept 20:00 Bönekväll

Sön 4 sept 11:00 Gudstjänst. Mötes-
ledning: Gunnar 
Lindgren. Nattvard.

Dag Datum Tid Händelse

Pingstkyrkan Lindesberg �4


