
Hösten möjligheter! 

Så är hösten här igen. Sommaren prasslar ut 

genom dörren i de fallande 

gula löven. En påminnelse 

att livet går in i vila. Dock 

inte verksamheten som går 

mot sin mest intensiva tid. 

Med fulltecknad almanacka under hösten och 

vintern. Dock saknas mycket av den verksamhet 

som församlingen ägde förut. Erikshjälpen, 

Discipels, Tisagsbönen. Äventyret finns kvar 

men är beroende av nya ledare under hösten. 

Sångandakterna på hemmen fungerar hyfsat 

med ett besök per månad. Vad vill vi ha för 

verksamhet framöver? Gudstjänsten är självklar, 

liksom bönen på torsdagar. Men finns det något i 

övrigt vi skulle kunna vara delaktiga för att nå ut 

till Lindeborna med evangelium? Här är bönen 

en fantastisk möjlighet. Vi har förmånen att 

kunna söka Gud och be om ledning vilka vägar 

som är bäst. Vi får dock se upp så att vi inte blir 

slavar under människor och får alla möjliga 

sorters bördor slängda på våra axlar. Det 

måste vara det som Gud ger oss i 

uppdrag att göra. Då kommer han också 

ge oss kraft. Många ledare inom de olika 

intresseorganisationerna inom vårt land 

anser att behoven kommer att öka 

markant med ökade 

levnadsomkostnader för alla. Kan 

församlingen vara med och bidra där på 

nåt sätt? Låt oss be och vara öppna för 

vad Herren visar oss.  

Gunnars hälsning 
Curt o Roland sjöng i en sång: It’s a long 

way from sundayschool to Nashville. Mina 

värderingar fick jag i Söndagsskolan i Gusselby. 

En lång resa har jag haft, så tacksam till faster 

Eivor, Stina Viberg och Herbert Jansson. Varit 

med om mycket, så tacksam till att Jesus fann 

mej. Han finns med i i Höjden men också i Dalen. 

Det har varit lite tufft för Lisbeth och mig den 

sista tiden men är så tacksam för stöd från 

vänner i församlingen och även vänner på annat 

håll. 

Nu börjar en ny resa. Leta pastor. Så tacksam för 

samarbetet med Paul och vad han uträttat. Paul 

skapar harmoni och frid. Vi önskar honom Guds 

rika välsignelse och lycka till. 

Vad viktigt att hålla ihop laget. Vi vinner som lag 

och förlorar som lag. Ett ord på vägen: Dock låt 

oss hålla fast vid det som vi nått fram. (Fil. 3:18) 

Fridshälsningar  

Gunnar Lindgren 

Fastigheten 
På grund av problem med fläktarna i 

källarvåningen har dessa stängts av. Därav kan 

man känna en ganska frän och unken lukt i 

kyrkan under vardagarna. Detta påminner oss 

om behovet att rusta upp källarvåningen.  

Ekonomi 
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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 

 

På pastorns horisont 
Efter fem år och tre kallelser att komma tillbaka 

ser jag nog ändå att det är 

dags att dra vidare. Jag 

kommer gå in i en 

församlingstjänst i 

Pingstkyrkan Fagersta den 1: 

a januari. De sista två åren blev väl en sorts 

vakanstjänst var det en kollega som sa till mig. 

Kanske var det så då tanken var att sluta redan 

2020. Men det har ändå känts bra att få avsluta 

uppdraget detta sätt med dessa kompletterande 

år. Jag har meddelat styrelsen min uppsägning 

och har tre månaders uppsägning. (Församlingen 

meddelades söndag d 25/9). Så jag blir kvar till 

årsskiftet. Vi kommer som familj bo kvar i 

Hagge, Smedjebacken då pendlingsavståndet 

krymper avsevärt. Jag önskar er alla Guds 

välsignelse och att han ska få leda församlingen 

vidare i sitt uppdrag.  

Paul Grönberg 

Från församlingsinformationen 4e sept. 
Styrelsen meddelar att bidraget för vår 

gemensamma ungdomsledare med 

Kristinakyrkan avslutades i samband med 

augusti månads utgång. Det finns idag ingen 

ekonomisk möjlighet fortsätta i dagsläget. Under 

hösten har en del av fikapengen gått till Kunchu 

till stöd för att rusta upp ett raserat staket orsakat 

av de vilda djuren. Detta avslutas den 4:e 

september och förslag på andra projekt att stötta 

går att meddela till styrelsen. 

Julkassar 
Även i år kommer 

församlingen vara ansvarig 

för utdelande av julkassar. 

Det blir lördagen den 17 

december med början på 

förmiddagen. Var med och 

bidrag genom att betala en 

kasse: 250 kr halv kasse, 500 kr hel kasse. Tack 

för att du är med och bidrar! 

Obs! Det är socialen i Lindesbergs kommun som 

väljer vilka som ska få kasse. Det går inte att ringa till 

oss och be om en kasse. 

 

Församlingsnytt 

Händer framöver: 
23/10 Predikobesök av Malin Runesson 

13/11 Predikobesök av Bosse Lundin 

Julkassar lördagen 17 dec. 

Medlemsfrågor 
Matrikel : 149 

Inga förändringar i matrikeln sedan förra nyhetsbrevet. 
Men för första gången på många år är det en uppgående 
tendens i matrikeln. 

Pastorns ledighet. 22–23/10, 12–13/11, 10–11/12 

--- 

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

 

Kulturarrangemang och studiecirklar sker i samarbete 
med:  

 

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


ALMANACKA  
V 39       3 

Tors 29-sep 19:00 Bön   

Sön 02-okt 11:00 Gudstjänst m. 
nattv. Pred: Paul 

Grönberg, Mötesl: 
Markus Lundin,  

Musik: Sven Öberg 

  

V 40       4 

Tors 06-okt 19:00 Bön   

Sön   09-okt 11:00 Gudstjänst. Pred: Paul 
Grönberg, Mötesl: 
Gunnar Lindgren,  
Musik: Josef 
Sköldenström 

  

V 41       5 

Tors 13-okt 11:00 Bön   

Sön 16-okt 11:00 Gudstjänst. Pred: Paul 
Grönberg , Mötesl: 
Eva-Stina Pettersson,  
Musik: Rolf Bergkvist 

  

V 42       6 

Tors 20-okt 19:00 Bön   

Sön 23-okt 11:00 Gudstjänst. Pred: 
Malin Runesson, 
Mötesl: Anna 
Charlier, Musik: Gösta 
Palm 

  

V 43       1 

Tis 25 okt 10:30 Sångstund på 
Källgården 

 

Tor 27-okt 19:00 Bön   

Sön 30-okt 11:00 Gudstjänst. Pred: Paul 
Mötesl: Eva-Stina 

Pettersson, Musik: 
Svern Öberg 

  

V 44       2 

Tor 03-nov 19:00 Bön   

Sön 06-nov 11:00 Gudstjänst m nattv. 
Pred: Paul Grönberg, 

Mötesl: Gunnar 
Lindgren, Musik: Josef 

Sköldenström 

  

V 45       3 

Tors 10 nov 10:30 Sångstund på 
Ågården 

 

  
19:00 Bön   

Sön 13-nov 11:00 Gudstjänst. Pred: 
Bosse Lundin.  

Mötesled: Markus 
Lundin, Musik: Gösta 

Palm 

  

V 46       4 

Tor 17-nov 19:00 Bön   

Sön 20-nov 11:00 Gudstjänst. Pred: Paul 
Grönberg Mötesl: 

Paul Grönberg, 
Musik: Rolf Bergkvist 

  

V 47       5 

Tor 24-nov 19:00 Bön   

Sön 

 

27-nov 11:00 1:a Advent. Pred: Paul 
Grönberg, Mötesl: 

Anna Charlier, Musik: 
Sven Öberg 

  

V 48       6 

Tor 01-dec 19:00 Bön   

Sön 04-dec 11:00 Gudstjänst m nattv. 
Pred: Paul Grönberg, 

Mötesl: Gunnar 
Lindgren , Musik: 

Josef Sköldenström 

  

V 49       1 

Tor 08-dec 19:00 Bön   

Sön 11-dec 11:00 Gudstjänst. Pred: 
,Mötesl: Eva-Stina 
Pettersson, Musik: 

Rolf Bergkvist 

  

V 50       2 

Tis 13 dec 10:30 Sångstund på 
Källgården 

 

Tor 15-dec 19:00 Bön   

Lör 17-dec f.m. Utdelning julkassar   

Sön 18-dec 11:00 Gudstjänst. Pred: Paul 
Grönberg, Mötesl: 

Markus Lundin , 
Musik: Gösta Palm 

  

V 51       3 

Juldag 25-dec 10:00 Julgudstjänst i 
Kristinakyrkan 

  

V 52       4 

Ann.d.jul 

 

26-dec 16:00 Julgudstjänst. Pred: 
Paul Grönberg, 
Mötesl: Anna 

Charlier, Musik: Josef 
Sköldenström 

  

Nyårsaft 31-dec 18:00 Nyårsbön i 
Kristinakyrkan 

  

V 1       5 

Trettond. 06-jan 11:00 Årsmöte m nattv: 
Pred: , Mötesl: 

Gunnar Lindgren, 
Musik: Gösta Palm 

  

Sön 08-jan 11:00 Gudstjänst: Pred: , 
Mötesl: Eva-Stina 

Pettersson, Musik:  
Sven Öberg 

  



 

Vecka 3 brukar det vara ekumenisk bönevecka. Det är 

inte färdigt planerat kring detta. Men det brukar vara 

i Pingstkyrkan på tisdag 18.30 samt en gemensam 

gudstjänst i Lindesbergs kyrka på söndagen. 

 

 

 



Store Gud du är god, du är allt för 

min själ. Jag var död men jag lever i 

dig. Därför trives jag så outsägeligt 

väl. Du är allt, du är livet för mig. 

Därför prisar jag dig i mitt liv i min 

sång. Du är allt, men ett intet är jag. 

All min tomhet du fyllt och mig löst 

från allt tvång. I din kärlek jag lever 

var dag. 

För din blick, god Gud, måste 

skuggorna fly, allt det gamla i 

Kristus förgick. Vilket liv, vilken 

fröjd uti skapelsen ny som bröt fram 

för min undrande blick! 

Kärlek är ju ditt namn och du älskar 

mig högt, detta gör nu min 

vandring så lätt. Jag är svag, du är 

stark, jag har vila i dig och du alltid 

vill leda mig rätt. 



Segertoner 347. Josefpha Gulseth, Lewi 

Pethrus. 

Citerar här en gammal segertonersång som 

innehåller så mycket god teologi. Den stod 

som nr 1 i förra upplagan av Segertoner. Jag 

valde den gamla formuleringen då den poetisk 

uttrycker den troendes trivsel i Gud. P.G. 

 

 


