
Ta semester 

Men inte från Gud! 

Det är skönt att få vila från 

sitt arbete. Att inte 

behöva tänka på det 

ansvar man har i jobbet 

eller de behov som hela 

tiden gör sig påminda. Det är bra med lite 

miljöombyte som kan skingra funderingarna och 

ge tanken ro. Det behöver vi verkligen. Och vi har 

det verkligen förspänt i vår del av världen där 

semestern är så generöst tilltagen.  

Men låt Gud följa med på semestern. Om det är 

någon som vet hur man vederkvicker själen och 

kan föra till platser där man finner ro så är det 

han. Fråga bara David. Se Psalm 23. 

Det står också att Herren unnar sina tjänare gott. 

Fortsätt vårda din ande med att regelbundet vara 

en del av en gudstjänst. Borta eller hemma eller 

kanske rentav via nätet? Men live är ju alltid bäst 

förstås. Låt oss fortsätta be för varandra och de 

olika behoven i vår kommun och vår omvärld. Gud 

välsigne dig! 

Paul Grönberg 

Gudstjänster på Loppholmarna 

Det blir en repris av de uppskattade 

friluftsgudstjänsterna på Loppholmarna även i år. 

Mötesledare, talare och musiker medverkar från 

de olika församlingarna tillsammans. Den förstas 

gudstjänsten är midsommarsöndagen den 26 juni 

och så håller det på till och med den 31 juli. 

Program kommer att annonseras och lyftas fram 

med talare och medverkande under juni. 

Glöm inte församlingskassan under 

sommaren. 

Det är viktigt att vi fortsätter ge till verksamheten 

även under de sköna sommarmånaderna. Detta 

för att verksamheten ska kunna fungera smidigt. 

Låt oss vara uthållig i vårt stöd till församlingens 

verksamhet.  

Ekonomirapport 

Hälsning ifrån Gunnar Lindgren 

Tacksam över att ni finns, er trohet, tacksam till 

Gud att få tillhöra denna gemenskap. Kol. 1:13-14 

Han har frälst oss från mörkrets välde, I honom är 

vi friköpta. Jag chockade nog många när jag 

tuppade av på Bergslagskonferensen. Enligt 

läkare var det blodsockret som sjönk på grund av 

en medicin. Jag ska på kontroll nästa vecka. Det 

var en stark konferens, mycket folk, stark 

förkunnelse av Tobbe Palm och Paul Grönberg. 

Lovsången också på topp med Helena Balke och 

team. Nu ser vi framåt. Tacksam för 

barnvälsignelse och dop. Vi fortsätter bedja om 

att vara församling mitt i byn.  

Vi som familj är också tacksamma för förbönen. 

Ta hand om er! 

Gunnar Lindgren 

Nyhetsbrev       
juni – september 2022  

Offer snitt per månad Utfall snitt per månad

Jan-maj 54 189 Jan-maj -12 756



Bönen under juli. 

Verksamheten går ner på lågvarv under juli 

månad. Många är bortresta och det blir svårt att 

få till bönesamlingarna på torsdagarna. Därför tar 

vi paus med dem från midsommarveckan till 

mitten av augusti. Men fortsätt att be. 

Vad är sanning? 
Det skrivs och rapporteras idag väldigt negativt om 

frikyrkan idag. Personer som på något sätt blivit illa 

behandlade i olika religiösa sammanhang lyfts fram. 

Oftast känner vi inte till omständigheterna utan får 

förlita oss på journalisternas omdöme och ärlighet. 

Det är många som med glädje engagerar sig i 

församlingarna idag som inte känner igen sig i det 

som beskrivs. De flesta har fina minnen från sin tid 

och ungdom i kyrkan. Men på reportagen får man 

nästan känslan av att det är något som hör till 

vardagen att människor blir illa behandlade. Låt oss 

göra det vi kan för att ge en mer 

balanserad bild av det 

sammanhang vi är med i. Tala 

gott om församlingen och berätta 

gärna om dina erfarenheter när 

du hamnar i samtal som beror på 

dessa reportage. Vi beklagar verkligen det som hänt 

dessa människor som blivit illa behandlade eller 

mött en oförsonlig attityd. Låt oss fira den 

gemenskap som många av oss upplevt som positiv. 

Men också vara lyhörda för dem som mår dåligt. Det 

är mycket möjligt att vi misslyckats många gånger 

att vara som vi borde. Så är det ju i alla mänskliga 

sammanhang. Men man kan ju alltid förbättras. 

Omvändelse handlar ju just om det. Man gör en 

utvärdering och upptäcker att man är på fel linje. 

Man omvänder sig och söker den goda vägen. Den 

som Gud visar oss i sitt ord. Vi ska inte skrämmas till 

underkastelse utan vill fortsätta föra ett vettigt 

samtal. Vi vill inte bli orättvist bli skambelagda utan 

vill stå upp för det vi tror är rättfärdigt och 

gudfruktigt.  

PG 

 

 

 

Fö rsamlingsnytt 

Matrikeln t o m 12 juni: 149  

Döpta: 3 

Bekännelse: 1 

Välkomna till församlingen Benny o Thara 

Myrberg och Bernice och Bertin Mwiseneza. 

 

Pastorns ledighet: Semester 11 juli till 14 aug. 

--- 

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

Händer framöver  

19 juni – Holger Strandgren från Köping 

26 juni -31 juli Gemensamma gudstjänster med 

Kristinakyrkan på Loppholmarna. 

14 aug – Robert och Eva Granat besöker oss. 

24 sep- Sergej Semenyuk från Ukraina. 

Gemensamt med Betel Grönbo. 

 

Köntakt 

Hemsida:  
www.pingstlindesberg.se 

E-post: 
info@pingstlindesberg.se 

Adress 
Pingstkyrkan 
Koppgatan 6 
71130 Lindesberg 

Telefon: 
076 774 78 58 

 Pastor  
 Paul Grönberg: 076 774 78 58 
 
 Ordförande 
 Gunnar Lindgren: 070-519 36 77 
 
 
Bankgiro: 5523-5006 
Swish: 123 187 0229 

 

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


ALMANACKA 
Tors 09-

jun 
19:00 Bön 

Sön 12-
jun 

11:00 Gudstjänst med 
barnvälsignelse och dop 
Predikan: Paul Grönberg 
Mötesledare: Anna Charlier 
Musik:  Josef Sköldenström 

Tors 16-
jun 

19:00 Bön  

Sön 19-
jun 

11:00 Gudstjänst Predikan: Holger 
Strandgren Mötesledare: 
Gunnar Lindgren Musik:  Gösta 
Palm 

Gemensamma gudstjänster på Loppholmarna 
2022 

Sön 26-
jun 

11:00 Gudstjänst på Loppholmen 
Predikan: David Fiske 
Mötesledare: Eva Stina 
Pettersson 

Sön 03-
jul 

11:00 Gudstjänst på Loppholmen 
Predikan: Paul Grönberg 
Musik:  Josef Sköldenström 

Sön 10-
jul 

11:00 Gudstjänst på Loppholmen 
Predikan: Paul Grönberg 
Mötesledning: Gunnar 
Lindgren Musik: Kristinakyrkan 

Sön 17-
jul 

11:00 Gudstjänst på Loppholmen 
Musik:  Rolf Bergkvist 

Sön 24-
jul 

11:00 Gudstjänst på Loppholmen 
Predikan: Lennart Boström 
Mötesledare: Anna Charlier 
Musik: Kristinakyrkan 

Sön 31-
jul 

11:00 Gudstjänst på Loppholmen 
Predikan: Sven Ökvist Musik:   

Vid regn är vi i Kristinakyrkan 

Sön 07-
aug 

11:00 Gudstjänst m nattvard 
Predikan: Gunnar Lindgren 
Mötesledare: Eva Stina 
Pettersson Musik:  Sven Öberg 

Sön 14-
aug 

11:00 Gudstjänst Predikan: Robert 
Granat Mötesledning: Anna 
Charlier   Musik:  Eva Granat 

Tors 18-
aug 

19:00 Bön 

    

Sön 21-
aug 

11:00 Gudstjänst Predikan: Paul 
Grönberg Mötesledning: 
Markus Lundin Musik:  Josef 
Sköldenström 

Tors 25-
aug 

19:00 Bön 

Sön 28-
aug 

11:00 Gudstjänst Predikan: Paul 
Grönberg Mötesledning:  
Musik:  Sven Öberg 

Tors 01-
sep 

19:00 Bön 

Sön 04-
sep 

11:00 Gudstjänst med nattvard och 
församlingsmöte Predikan: 
Paul Grönberg Mötesledning: 
Gunnar Lindgren Musik:  
Thomas och Paul 

Tors 08-
sep 

19:00 Bön 

Sön 11-
sep 

11:00 Ekumenisk Gudstjänst i 
Lindesbergs kyrka. 

Tors 15-
sep 

19:00 Bön 

Sön 18-
sep 

11:00 Gudstjänst. Predikan: Paul 
Grönberg Mötesledning: 
Anna Charlier Musik: Josef 
Sköldenström 

Tis 
20 
sep 

10:30 
Sångstund på 
Källgården 

Tors 22-
sep 

19:00 Bön 

Lörd 24-
sep 

16:00 
Obs tid! 

Gemensam samling med 
Betel Grönbo. Predikan: 
Sergej Semenyuk 
Mötesledning: Eva-Stina 
Pettersson Musik: Gösta 
Palm 

Sön 25-
sep 

16:00 Söndag 16 Konsert 
med Rolf med 
vänner 

    
 

Kulturarrangemang och studiecirklar sker i samarbete 

med: 


