
Nyhetsbrev       

Hoppfullt 

Så har vi nu fått klartecken att från den 29 

september så kan vi samlas utan restriktioner. Om 

det är bra eller dåligt vet ingen i dagsläget. 

Myndigheterna menar att 70% av befolkningen är 

vaccinerad och de som blir sjuka är ovaccinerade. 

Det är alltså inget som kommer att pressa vården 

utan är hanterbart. Men låt oss ändå vara rädda 

om varandra. 

Det är roligt att vi kan arrangera ett par konserter 

i kyrkan under september. I samband med detta 

nyhetsbrevs utkomst så 

har nog i alla fall den ena 

konserten varit med SE-

Quartet. Men vi ser också 

fram emot att lyssna på 

kusinerna Kjell och Gösta 

som ska sjunga 

”Curt&Roland” sånger. 

Det är Gösta Palm och hans kusin Kjell som 

kommer sjunga och spela.  

Predikanter och pastorn. 

Det kommer bli en hel del besök av andra 

predikanter under hösten, som du kanske redan 

noterat. Det beror på att pastor Paul Grönberg nu 

jobbar 50% och delar sin tid med Allékyrkan i 

Smedjebacken. Paul jobbar udda veckor i 

Lindesberg och kommer försöka vara på 

expeditionen på torsdag f.m. och e.m. Beroende 

på hur behoven ser ut för övrigt. 

Corona 

Vi fortsätter tvättahänderna noga och hålla 

lämpligt avstånd. Detta av hänsyn till de som är 

särskilt utsatta. Även om vi fått våra sprutor så kan 

vi tydligen bära med oss smitta. Det betyder också 

att vi kommer fortsätta att fira gudstjänster med 

de föreskrifter vi haft med vissa ändringar vad 

gäller antal deltagare som får vara i lokalen. Man 

får i skrivande stund vara 300 personer inomhus i 

offentliga sammanhang. Sitta i sällskap om 8 

personer. Men 300 personer gör sig ju inte i våran 

lokal med de restriktionerna. Men vi får försöka 

hålla avstånd och sitta så smitt säkert det går ändå. 

Tänk på att efter gudstjänsterna gå direkt ut ur 

lokalen. 

Discipels 

Som det ser ut idag kommer Discipels att vara 

vilande ett tag. Detta eftersom det saknas 

ansvariga ledare som kan driva verksamheten 

framåt.  

Servicegrupperna 

Verksamheten är igång vilket är underbart!  

Det innebär också att vi återgår till schemat för 

servicegrupperna. Signaler har kommit om att 

flera grupper har svårt att få ihop folk. Ett arbete 

med att se över alternativ till dagens organisation 

har påbörjats. Till dess att konkreta förslag är 

framtagna behöver vi hjälpas åt så gått det går.  

Schema över vilka veckor de olika 

servicegrupperna finns i kyrkan. Önskar man få 

schemat i digital form hör man av sig till Markus 

Lundin. 

Helene Lundin 

 

 

Ekonomi 

Offer snitt/mån jan-aug: 52 778 

Utfall snitt/mån: 13 806 

 

Se bild nedan på kollekter. 

September – Oktober 2021 



 

En hälsning från Gunnar 

Ett liv blir aldrig som man tänkt sig, men den Gud 

som är på Höjden, är även med i Dalen. 

Så tacksam att få tillhöra Guds Församling. Alla 

vännerna. Tack för det ni gör, ni gör skillnad i 

Bygden.  

Vill dela Ps 121, Jag lyfter mina Ögon upp emot 

Bergen, varifrån skall min Hjälp Komma, Min hjälp 

kommer från Herren som gjort himmel och jord. 

Du vet väl om att du är värdefull. Allt gott till er 

alla! 

Gunnar Lindgren 

Fo rsamlingsnytt 

Medlemsfrågor 31 augusti  
Matrikel : 149 

Avlidna:0 

Utflyttade: 0 

 

Pastorns ledighet: 18–19/9, 22–23/10, 13–14/11  

Jobbar udda veckor i Lindesberg. 

--- 

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

 

 
 

Kulturverksamhet och studiecirklar i samarbete med 

studieförbundet Bilda. 

  

 

ALMANACKA  

 

V 37       

Tors 16-sep 19:00 Bönemöte 

Lör 18-sep 19:00 Kusinerna Kjell & Gösta 
sjunger "Curt o Roland." 

V 38       

Tors 23-sep 19:00 Bönemöte 

Sön 26-sep 11:00 Gudstjänst Gunilla 
Skotsborg. Mötesledare: 
Anna C. Musik: …. 

V 39 Okt     

Tors 30-sep 19:00 Bönemöte 

Sön 03-okt 11:00 Gudstjänst med 
församlingsmöte. Paul 
Grönberg. Bibelutdelning 
för 10 åringar. 

V 40       

Tors 07-okt 19:00 Bönemöte 

Kontakt 

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 
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Resultat

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


Sön 10-okt 11:00 Gudstjänst Lars-Erik 
Jansson fr Goda Nyheter 
f.d. Gideoniterna. 
Information och kollekt 
till Goda Nyheter  
Mötesl: ..  Musik:... 

V 41       

Tors 14-okt 19:00 Bönemöte 

Sön 17-okt 11:00 Gudstjänst Paul Grönberg 
Mötesl: Markus Lundin. 
Mus  :… 

V 42       

Tors 21-okt 19:00 Bönemöte 

Sön 24-okt 16:00 Söndag 16. Rolf Bergkvist 
m team. 

V 43       

Tors 28-okt 19:00 Bönemöte 

Sön 31-okt 11:00 Gudstjänst. Paul 
Grönberg. Mötesl: 
Markus Lundin Mus  : … 

V 44       

Tors 04-nov 19:00 Bön 

Sön 07-nov 11:00 Gudstjänst. Göran 
Hylander. Mötesl:...  
Musik:.... 

V 45       

Tors 11-okt   Bön 

Sön 14-okt 11:00 Gudstjänst. Pelle Holti. 
Mötesl: Anna Charlier 
Musik:... 

V 46       

Tors 17-nov 19:00 Bön 

Sön 21-nov 11:00 Gudstjänst. Talare ej klar. 
Mötesled: Eva-Stina P. 
Musik:... 

V 47       

Tors 24-nov 19:00 Bön 

Sön 
1 
Advent 

28-nov 11:00 Gudstjänst. Paul 
Grönberg. Mötesled: 
Anna C Musik: Lisbeth o 
Gösta Palm 

V 48       

Tors 02-dec 19:00 Bön 

 

 

 

Följande restriktioner gäller fram till och 

med 28 september: 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer: 

• Håll avstånd och ta personligt ansvar 

• Stanna hemma när du är sjuk 

• Tvätta händerna ofta  

• Hosta och nys i armvecket 

 

Dessutom följer vi riktlinjer framtagna av 

församlingens styrelse: 

• Vi tar med våra ytterkläder in i kyrksalen för 

att undvika folksamling i hallen (hallen är 

avstängd). 

• 300 besökare är det tillåtna antalet vid 

gudstjänster. För oss avgörs antalet besökare 

av antal sällskap och sällskapens storlek. 

Minst 1 meter mellan sittande sällskap. 

• Vi sitter på anvisad plats i lokalen (varannan 

bänk är avspärrad).  

• Vi tar del av gemensamma sånger endast via 

projektorn. 

• Handsprit finns tillgängligt för medlemmar och 

besökare. 

• Tills vidare utgår kyrkkaffet som tidigare 

erbjudits i anslutning till gudstjänstens slut.  

• Vi hjälps åt att undvika trängsel när vi lämnar 

kyrkan.  

 

 

Kom ihåg att be för våra missionsåtaganden i 

Sahel/Västafrika, Indien och ICBI - 

Distansundervisning 

 

 


