
”Tack fö r förtsatt 
fö rtröende” 

Utslaget av de utskickade valsedlarna blev ett 

rungande ja för att vår pastor fortsätter ett 

halvår till. 48 st jakande svar och inget nej. ”Tack 

för ett fortsatt förtroende att få vara er pastor. 

Jag känner mig ödmjuk inför detta att för tredje 

gånger blivit omvald att fortsätta som pastor 

fram till sista januari 2022, ” säger pastor Paul 

Grönberg. 

Under hösten 

så kommer 

naturligtvis 

pastorsfrågan 

att stå i fokus. Det är viktigt att vi som församling 

fortsätter att be om en bra lösning inför 2022. 

Sömmarens prögram 

Det har ju varit tradition sedan en tid tillbaka att 

Kristinakyrkan och Pingstförsamlingen delar på 

söndagarna under juli. Eftersom det inte får 

samlas mer än 50 stycken i allmänna 

sammankomster (till dags dato) så kan inte 

Kristinakyrkan samlas i sin lokal då de ofta är 

runt 70 personer. Därför har vi kommit överens 

om att ha gemensamma gudstjänster på 

Loppholmarna. Medverkande finns i programmet 

som följer med detta nyhetsbrev. 

Det kommer även preliminärplaneras några 

söndagar i augusti. Förutsatt att nuvarande 

status kring Corona pandemin håller i sig och 

förbättras. Vi får varar beredda på att allting kan 

kastas över ända och vi får gå in i en ny isolering. 

 

Cörönatrö tta 

Vi känner alla av den påfrestning som corona 

pandemin med alla dess begränsningar inneburit 

för oss. Det är lätt att man till slut tappar 

humöret. Det är viktigt att tänka på två saker. 1. 

Att jag själv inte tappar fokus och börjar bli 

slarvig med ansvar och uppgifter. 2. Det är viktigt 

att man förutsätter att alla försöker göra sitt 

bästa utifrån de förutsättningar som finns. Men 

det är frestande att börja misstänka att saker och 

ting inte sköts som det skall. 

Vi har även förlorat en del medlemmar under 

perioden. Några har begärt utträde ur 

församlingen och fått dopintyg. Några har flyttat 

sitt medlemskap till en annan församling. Det 

betyder att vi blivit färre.  

Stort tack till Tom Stoetzer som nu flyttar till 

Korskyrkan i Frövi. Han har gjort mycket kring det 

tekniska och var oss behjälpliga när vi gjorde 

videoinspelningarna. 

Tack också till Göran och Roswitha Andersson 

som flyttat till Stockholm. De har tagit ansvar för 

en av gemenskapsgrupperna och varit 

engagerade i flyktingarbetet vi hade förut. 

Nyhetsbrev       
 Juli-Augusti  2021  



Församlingsnytt 

Medlemsfrågor 
Matrikel : 149 

Avlidna: 

Utflyttade: 1 

 

Pastorns ledighet: Semester under juli månad. 

--- 

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

ALMANACKA SOMMAREN 2021 

Dag Datum Tid Händelse  SG* 

Sön 27-jun 11:00 Gudstjänst på 
Loppholmarna. 

Pred: David Fiske. 
Mötesl: Gunnar 
Lindgren. Sång: 

Josef Sköldenström 

  

Sön 04-jul 11:00 Gudsjtänst 
Loppholmarna. 

Pred: Sven Ökvist. 
Sång: Rolf 
Bergkvist. 

  

Sön 11-jul 11:00 Gudstjänst. 
Pred:Mapyu Tsin 
Sång: Lisbeth o 

Gösta Palm 

  

Sön 18-jul 11:00 Gudstjänst på 
Loppholmarna. 

Pred: Eje Larsson. 
Sång:Marie Brix 

Schou m.fl. 

  

Sön 25-jul 11:00 Gudstjänst på 
Loppholmarna. 

Pred: Kent Hiding 
Sång:Paweh 

Kumoon. 

  

Tors 05-aug 19:00 Bönemöte   

Sön 08-aug 11:00 Gudstjänst. Pred: 
Paul Grönberg. 
Sång:.. Mötesl:.. 

  

Tors 10-aug 19:00 Bönemöte   

Sön 15-aug 11:00 Gudstjäns. 
Pred:Robert 

Granath. Sång: 

  

Anna och Roberth. 
Mötesl: 

Tors 19-aug 19:00 Bönemöte   

Sön 22-aug 11:00 Gudstjänst. Pred. 
Paul Grönberg 

  

Tors 26-aug 19:00 Bönemöte   

Sönd 29-aug 11:00 Gudstjänst. 
Predikan: Anna 

Lennartson. 
Mötesl: Sång: 

  

 

 

 

Köntakt 

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

