
Fö rä ndringär öch 
höpp 

Erikshjälpen 

Tyvärr måste 

vi meddela att 

vårt 

samarbete 

med 

Erikshjälpen 

har upphört. 

Det är ett 

beslut från Erikshjälpen då de tycker att vi inte 

levererat enligt avtal de senaste kvartalen. Vi har 

påpekat att våra volontärer inte haft möjlighet att 

vara på plats pga pandemin. Vi hade kanske 

hoppats att detta hade kunnat förhandlats när 

pandemin börjat släppa sitt grepp. Men så blev 

det alltså inte. Det hindrar ju inte den som vill 

anmäla sig som volontär och arbeta där ändå.  

Skulle vi vilja göra en ekonomisk insats för något 

av projekten vi stöttat under tiden då vi fick del av 

vinsten från butiken så är det inte omöjligt att föra 

ett samtal med Erikshjälpen centralt om vi kunde 

få loss en summa för detta ändamål. Så lät det i 

alla fall på deras representant som vi mötte den 

6:e maj. Huruvida detta löfte kan infrias återstår 

isåfall att se. 

Allt har sin tid. Det finns alltid eldsjälar som driver 

projekt framåt. Den sista tiden har nog dock 

alltfler bland våra volontärer tappat både orken 

och sugen. Så nu får vi som församling be om och 

fundera vad som kan bli vårt framtida 

engagemang.  

Öppning av verksamheten 

Det verkar nu i skrivande stund som att 

myndigheterna står fast vid beslutet att öppna 

upp samhället delvis d 1: a juni. Det innebär att vi 

får samlas 50 personer på ett sittsäkert sätt i 

lokalen och 100 utomhus. Styrelsen har tagit fram 

vissa direktiv som behöver iakttas när vi öppnar 

upp. Fortfarande gäller ju regeln om distansering 

osv. Det betyder att vi så snart det går kommer att 

ordna med offentliga gudstjänster i vår nyrustade 

kyrka. Men myndigheterna kan snabbt ändra sig 

så var beredd på det. 

Gemensamma möten i sommar med 

Kristinakyrkan 

Under normala omständigheter skulle vi haft 

gemensamma gudstjänster under juli månad 

med Kristinakyrkan där vi skulle haft gudstjänster 

varannan gång. Det fungerar inte idag med 

maxantal 50 personer på offentliga tillställningar. 

Det blir istället friluftsgudstjänster på 

Loppholmarna. Vi kommer ansvara för två 

predikanter under juli månad och försöka 

engagera någon av våra musiker under någon av 

dessa gudstjänster. Vi försöker alltså bidra med 

det vi kan för att det ska bli gemensamma 

gudstjänster. Kristinakyrkan får därför stå som 

samordnare och planerare av gudstjänsterna då 

vi inte riktigt når fram med egna resurser på det 

vi önskar. Vid regn blir gudstjänsten i 

Kristinakyrkan med max 50 deltagare. 

 

Pastorsfrågan 

Styrelsen föreslår församlingen att Paul Grönberg 

fortsätter sin 50% anställning fram till 31 januari 

2022. Detta då framtiden är mycket oviss hur 

mycket myndigheterna kommer att öppna upp 

under sommaren och hösten. Under hösten 

kanske det har lättat upp ännu mer och vi kan 
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börja bearbeta pastorsfrågan utan att behöva 

tänka på restriktioner och begränsningar. 

Församlingen tillfrågas via mejl och brev hur de 

ställer sig till detta.  

Rusten 

I dessa underliga pandemitider då vi som bekant 

inte kunnat ha några möten så har vi trots det 

försökt att använda tiden för en behövande 

renovering av fastigheten. 

Det som gjorts i första steget är 

byte av fasad: 

Panel har bytts med nya färger, 

ny utomhus-belysning och nya 

fönster, arbetet är väl utfört av 

EBAB.  

Därefter har en uppfräschning av 

kyrkolokalen gjorts med lite ny 

färg och montering av kablar mm. 

Arbetet gjordes i egen regi. 

Tidigt under våren påbörjades 

arbetet på marken utomhus. Det 

gamla garaget har rivits för att kunna komma 

fram med grävmaskin till baksidan, därefter har 

vi grävt runt grunden på fastigheten på den sida 

där vi har tomt, alltså sidan mot Willys samt 

baksidan för att lägga ny dränering och byta ut 

vatten och avloppsledningar. I samband med 

detta asfalterades infarten och baksidan samt 

stenstolpar placerades för att senare kunna 

montera en grind vid infarten, arbetet är väl 

utfört av PEAB 

Det som pågår i nuläget är uppfräschning av 

lägenheten vi har på övervåningen med färg, 

tapeter mm. Som också utförs i egen regi. 

 

Pelle C  

 

 

 

Rapports från Kassören 

 

Offrandet hämtade sig en hel del under april 

jämfört med början på året vilket är glädjande. 

Som framgår av grafen ovan så ligger resultatet 

också på plus nu.  

Barn och ungdomsarbetet 

Tanken är att vi ska även denna höst under en 

begränsad period bidrar med medel till lönen för 

Kristinakyrkans ungdomsledare. På det sättet är vi 

delaktiga i ansvaret för ungdomssamlingar och 

konfasamlingarna nu till hösten 2021.  

Konfa 

I slutet av augusti kommer det startas en 

konfagrupp tillsammans med Kristinakyrkan. 

Ansvariga ledare är: David Fiske och Rebecka 

Gustafsson. Paul Grönberg står tills vidare som 

kontaktperson för frågor från vår församling.  

Förändringar i styrelsen 

Simon Ökvist har på egen begäran avsagt sig 

styrelseuppdraget av personliga skäl. Vi tackar 

Offer snitt/månad Jan-april 51 467

Utfall snitt/månad 10 162

Dränering och asfaltering 364 188



honom för hans tid och engagemang under den 

tid han verkat som styrelsemedlem. 

 

 

 

Hälsning från Gunnar 

Jag är så tacksam för era förböner och 
uppmuntran, vill även tacka Gud för er trohet 
emot Guds församling. 

Har just påbörjat en Hormonbehandling, får en 
spruta var tredje mån. Men är vid gott mod. Vi 
får inte ge upp. 

Har hälsningar ifrån två tidigare pastorer, Robert 
Granath och Mats Magnusson. 

Nu önskar jag bara att vi får öppna upp, Ta hand 
om varandra/ Blessing / Gunnar Lindgren 

 

 

 

BÖNEÄMNEN 

- Vi behöver hitta en ny äldste och 

styrelsemedlem till styrelsen. 

- Flera familjer till församlingen. 

- Att vi som församling hittar vägar ut i samhället 

där vi kan göra skillnad. 

- Pastorsfrågan 

 

Möten 
Förhoppningsvis gudstjänst söndag 6 juni. 

Nästa nyhetsbrev  
Håll utkik i postlåda och mejlutskick. Få se om vi får 
till ett program för sommaren att skicka ut. 
 

 
 

 
Fö rsämlingsnytt 

Medlemsfrågor 
Matrikel : 150 

Avlidna: Ulla Britt Persson, 1 april 

 

--- 

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

Till sist… 

Det är som tiden stannade för över ett år sedan. 

Vi hade en massa intressanta besök planerade. 

Allt tog tvärstopp. Nu måste vi börja se framåt 

igen och göra planer. Pastorsfrågan är en av 

dessa viktiga frågor. Be och sök Herrens vilja. 

Önskar alla en välsignad sommar! 

Paul Grönberg 

 

 

 

 

 

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

