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Vi är
Vi kommer från olika länder och
traditioner, Vi talar olika språk, Vi är i olika
åldrar. Vi tror på Jesus Kristus
Tillsammans är vi Kristinakyrkan.

Vi är en församling på ungefär 200
medlemmar och är anslutna till två
samfund; Equmeniakyrkan och
Evangeliska Frikyrkan. Kristinakyrkan är
inte bara en församling för alla olika
människor utan även för hela livet, från
småbarn till äldre. Gudstjänster och
verksamhet i kyrkan samsas med
samlingar hemma hos medlemmar.
Diakoni på hemmaplan samsas med
missionsprojekt i flera olika länder.

Vi tror
 Våra medlemmar kommer från en lång rad
olika samfund och kristna traditioner. I
församlingen ryms med andra ord många
olika tankar och synsätt. Detta märks bland
annat i att vi har en dubbel dopsyn där
både en baptistisk tradition och en
barndoptradition får plats. Vi tänker alltså
olika och det är okej.

Kristinakyrkans centrum är Jesus Kristus
och vår tro kan bland annat sammanfattas i
trosbekännelsen:

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa av den heliga
Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket, uppstod från de
döda på tredje dagen,
steg upp till himmelen,
sitter på Guds, den allmäktige Faderns,
högra sida
och ska komma därifrån för att döma
levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap, 
syndernas förlåtelse, 
kroppens uppståndelse
och  det eviga livet.

Vision
Vi vill vara en öppen gemenskap för hela
livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar mig, dig, Lindesberg och
världen. 

Vi vill nå fler med Jesus kärleksbudskap
och vara en mötesplats för människor
med olika bakgrunder, traditioner, länder
och åldrar.

Presention
VILKA ÄR VI?



 Välkommen till:
BIBELKLASS PÅ FARSI. Tisdagar 10.00 i Svenska kyrkan Vedevåg.
Grundläggande bibelundervisning och samtal som översätts till farsi..

BÖNEGRUPP UNGA VUXNA 20-30 år. Tisdagar kl. 18.00, jämna veckor
Bönegrupp med bibelläsning, bön, samtal och gemenskap.

BÖN OCH BIBELSAMTAL. Onsdagar 10.00
Vi läser bibeltexten inför söndagens gudstjänst, samtalar och ber. 

BÖNEGRUPP TONÅR 13-19 år. Onsdagar 18..00.
Bönegrupp med bibelläsning, bön, samtal och gemenskap.

NATTVARDSANDAKT. En onsdag i månaden 18.30
Vi firar nattvard tillsammans, sjunger och ber. 

MAT & PRAT 20-30 år. Torsdagar 18,00, ojämna veckor 
Först äter vi middag tillsammans, sedan får vi undervisning och tid för samtal och bön

TONÅR 13 år OCH UPPÅT. Fredagar 19:00
Andakt, aktivitet och kiosk för alla tonåringar! Ibland åker vi iväg eller hittar på andra
specialare.

SÖNDAGSSKOLA 4-12 år. Söndagar 10.00 (under nov 11.15)
För alla barn mellan 4 och 12 år. Vi lyssnar på bibelberättelser, pysslar, ber och leker.

SPORT FÖR UNGA OCH GAMLA. Söndagar 17:30 Brotorpsskolan.
Sport för alla. Volleyboll, fotboll, innebandy m.m. varvas med tävlingar och lekar.

Vi har även flera olika hemgrupper/bönegrupper som träffas i kyrkan eller hemma hos
varandra. Ta kontakt med Kent Hiding om du vill veta mer. 
På grund av pandemin är många av våra verksamheter på paus. 
Vi hoppas att kunna starta dessa så snart som möjligt: Kristinakören, Stickträffen,
Sångandakter, Gräv Djupare, Familjelördag m.m.

Kulturevenemang och studiegrupper sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

V A D  F I N N S  I  K R I S T I N A K Y R K A N ?

Vår verksamhet



Söndagen den 6 september flyttade
Kristinakyrkan tillfälligt ut ur kyrkan och höll
sin gudstjänst i strålande sol på
Loppholmarna. För att följa 
 folkhälsomyndighetens rekommendationer
med max 50 deltagare hölls gudstjänsten två
gånger. Glädjen bland medlemmarna var
stor när man åter kunde mötas till gudstjänst
och gemenskap. 

V A D  H A R  H Ä N T ?

Tillbakablick

Utomhusgudstjänst 6 september

 Med korset i centrum varvades
gemensamma sånger och predikan med
rörelsesånger för barn och vuxna. Efter
avslutad gudstjänst fortsatte gemenskapen
med intag av medhavd fika. Temat för
gudstjänsten var "Saliga är de ödmjuka", 
och i all ödmjukhet kan vi konstatera att det
blev en härlig och uppskattad gudstjänst. 



Här kommer en rapport om läget när det
gäller församlingens missionsprojekt. Även
mission och hjälparbete påverkas i hög
grad av coronasituationen i världen!

När det gäller de projekt som stöds med
församlingens insamlade medel arbetar
man på lokalt, både bland karenerna i
Thailand och i Myanmar. Länderna är
nedstängda och till Myanmar har vi till och
med haft problem med att kunna få fram
våra bidrag till mottagarna. Pastor Saw Seir
Bleh är instängd i sin lilla by, Ko Min Myaw,
och har inte lyckats ta sig in till någon
större stad. Förbindelserna till de två
byarna i karenprovinsens bergstrakter är
ännu mer avskurna.

Projekten som stöds genom Erikshjälpen
går vidare på olika sätt: 

Idrottsskolorna i Kongo Kinshasa och
Kongo Brazzaville kan för närvarande inte
bedriva någon undervisning, inte för att
landet ännu drabbats så mycket av
pandemin, men för att hela landet ändå
stängts ner. Detta har medfört att
ekonomin kollapsat och familjerna har inte
råd att ha barnen i skolorna. Vid
idrottsskolorna arbetar man under den här
perioden med underhåll av skollokalerna,
elevhemmen, mm.

Siraskolan i Betlehem däremot startade
höstterminen 7 september med 77 elever.
Planering har dock gjorts för att kunna
stänga ner om antal coronafall ökar och då
kunna fortsätta undervisningen på annat
sätt. Föräldrarna kämpar med att kunna
betala skolavgifterna i ett ekonomiskt
pressat läge. Man säger: ”I ett sådant läge
som coronaviruset har gett oss inser vi hur
viktig skolan är för inlärning, men inte minst
för social, individuell och mental mognad.”

Nepal har också drabbats hårt av corona
och landet har stängt ner, öppnat, men fått
stänga ner igen. New Hope-projektet rullar
på och man arbetar så mycket det går med
utbildning av lärare, skolpersonal och
föräldrar för att kunna få
skolundervisningen för barnen att fungera
bra. Just nu pågår stora hinduiska högtider i
landet som gör att alla människor är lediga.
Förhoppningsvis kan skolorna komma
igång igen efter uppehållet.

Från projektet Barns rättigheter i Asien har
vi fått rapporter från Bangladesh, Indien
och Nepal. Corona har drabbat alla dessa
länder hårt och barnen är bland de som
drabbas värst. Arbetet tillsammans med
partners som World Concern, United
Mission to Nepal och ASSI är inriktat på
skolstöd, mödravård, föräldragrupper,
kamp mot barnarbete, barnäktenskap, mm.

H U R  G Å R  D E T  M E D  F Ö R S A M L I N G E N S
M I S S I O N S P R O J E K T  I  C O R O N A T I D E R ?

Utblick



Annica Alexanderson intervjuar i varje
nummer en av församlingens medlemmar.
Denna gång Lennart Boström. 

Teol dr med skit under naglarna. Han är 68
år och det här med pension blir alltmera
påträngande.
- Det här blir nog sista läsåret, säjer Lennart,
successionen är ordnad för min tjänst på
teologiska högskolan i Örebro. Pensionen är
inget jag direkt ser fram emot. Jag trivs med
att vara lärare och finnas bland studenterna,
jag gillar miljön. Kanske kan jag jobba
frivilligt som vaktmästare där framöver? Det
finns alltid saker som behöver fixas. Och i
Guds rike finns det ju inga pensionärer.

Vad tänker du när du ser tillbaka? Har
tiden gått fort? 
- Jag har dåligt minne och lever i nuet. Livet
har haft olika epoker. Självklart har min
uppväxt format mej och mina val. Jag växte
upp i en kristen familj med 6 barn där
mamma var hemmafru och pappa lärare.
Farfar var rektor på Missionsskolan i
Örebro och kyrkan man gick i var Filadelfia. 

Vad man skulle välja för yrke var ingenting
dom försökte styra men pappa påverkade
mej starkt att välja samhällsvetenskaplig linje
i motsats till mina kompisar som gick tekniskt
gymnasium. Helt klart påverkade dom mej till
en kristen livssyn och i slutet av gymnasiet
blev jag en avgjord kristen.
Man kan väl konstatera att vi i vår generation
har kanske varit väl försiktiga när det gäller
att påverka våra barn i den riktningen. Efter
gymnasiet blev det olika turer med ett år som
så kallad evangelist i Kisa under ledning av
Eric Söderlund, som var föreståndare där,
sen vapenfri tjänst i lumpen, därefter studier
på Örebro Missionsskola och USA innan jag
fick en tjänst som pastor i Falkenberg.Där
var jag i fem år innan jag gick vidare som
doktorand vid Lunds universitet. För 30 år
sedan blev jag klar och började som lärare
med specialitet Gamla Testamentet på det
som idag heter Örebro Teologiska Högskola.
Min fru Eva fick jobb som musiklärare här på
Lindeskolan och vi flyttade hit. Jag inser att
jag inte revolutionerat världen, men jag trivs
med vad jag gör och har många intressen.
Jag kan tycka det är kul att plocka ihop en
gammal bil lika väl som jag gillar att lägga
upp en kurs i Gamla Testamentet.

Tror du dina föräldrar skulle vara stolta
över dej idag? 
– Ja, det tror jag nog, i det stora hela.

Varifrån kommer intresset för gamla
bilar? 
- Intresset för teknik började innan det blev
motorer. Som liten grabb var det
kulspetspennor som skruvades isär och ihop
– jag ville komma underfund med hur dom
fungerade.

V E M  Ä R  D U ?

Intervju

Den motvillige Pensionären



Mamma anlitade mej ofta när något skulle
lagas, typ diskmaskinen eller punkteringar,
då pappa var helt opraktisk och jag var nr 2 i
barnaskaran. Så jag utvecklade väl min
praktiska sida tidigt. Sen blev det ju bilar och
ekonomin begränsade det till gamla bilar och
man lärde sig allteftersom saker behövde
repareras. Idag har jag 4 bilar, (varav 2
veteranbilar, Morrisen köpte jag 1972), 2
skotrar och 5 cyklar som jag har på olika
ställen. På tal om mamma saknar jag henne.
Hon var lite före sin tid och uppfostrade oss
pojkar och systrarna ganska lika när det
gällde att delta i hushållsarbetet. ”Era fruar
kommer att tacka mej”, brukade hon säja när
vi var lite motsträviga. Vet inte om hon fick
något tack… När vi växt upp började hon att
jobba i affär, det gillade hon skarpt. Hon var
driftig och skulle ha passat bättre in i dagens
samhälle. Kvinnorollen hade många
begränsningar på 40- och 50-talet! Pappa
var en trygg fadersperson som jag såg upp
till. Jag hade önskat att vi pratat mer med
varandra. Han var en bra sångare och jag
försökte också bli musikalisk och har testat
blockflöjt, piano, gitarr, trumpet och så piano
igen innan jag gav upp och gifte mej med en
musiklärare.

När trivs du allra bäst? 
– Jag gillar att vara bland människor, gärna
nya bekantskaper. Jag gillar verkligen när
man gör saker tillsammans, därför trivs jag
så bra på skolan. I början när karenerna kom
hit och det var svårt med språket plockade vi
bär tillsammans eller gjorde andra saker. Jag
föredrar det oorganiserade sättet att träffas
spontant, det är nog inte så svenskt.

Har du något bibelord som du gärna
återkommer till? 
– Snarare ett tema: ”Frälst av nåd”, som
Lydia Lithells sång ”Det enda jag vet, det är
att nåden räcker”. Att Thomas Tvivlaren var
en av de tolv känns för mig trösterikt. Det är
viktigt med församlingen där vi är
tillsammans och jag, Tvivlaren, får känna
stödet av dom som tror. Både GT och NT ger
oss ett galleri av människor med fel och
brister, men som Gud ändå använde. Det
ger också oss en chans att få vara med i
Guds rikes stora verk. Kyrkan ska vara en
plats där alla är välkomna och jag tycker vi i
Kristinakyrkan är inne på rätt linje i detta.



Förhållningsregler under pandemin

Dessa förhållningsregler gäller alla besökare
och medverkande.

Symtom: Om man har något symtom i form av
snuva, hosta, feber, andningsbesvär, halsont,
värk, även lindriga symtom, så stannar man
hemma tills två dagar efter symptomen upphört.

Hälsningar: Vi hälsar på varandra på avstånd,
dvs utan att röra vid varandra.

Sittplats: Vi sitter på varannan bänk och på ca
en meters avstånd.

Bön och förbön: Bön och förbön sker utan
handpåläggning eller liknande.

Kollekt och insamlingar: Genomförs genom
utgångskollekt. Vi rekommenderar Swish (123
1984830) eller insättning via bankgiro (5383-
0915). Tänk på att ditt givande är mycket
betydelsefullt även i fortsättningen.

Nattvard: Under denna tidsperiod erbjuds inte
Nattvardsfirande i samband med Gudstjänster,
utan istället vid natttvardsandakt.

Övriga frågor: Fråga gärna pastor David Fiske
eller någon i styrelsen om du har frågor.

Vi följer FHM:s rapportering och våra
förhållningsregler kan ändras. 

Våra Gudstjänster

För att kunna hålla lämpligt avstånd till varandra
så har högsta antalet besökare vid en
Gudstjänst beräknats till ca 80 personer.

Entré till Kristinakyrkan kan göras både via
Gudstjänstlokalen eller entrén till
församlingssalen.

Alla deltagare ska hålla avstånd till varandra
under tiden man är i Kristinakyrkan.

På läktaren kan du som är i riskgrupp, eller av
andra skäl behöver iaktta extra försiktighet,
sätta dig.

Stolar kommer att stå utställda i
församlingssalen med rätt avstånd.

Det blir inget fika efter Gudstjänsten.

För att minska risken för smittspridning ändras
möjligheten till rörelse under Gudstjänsten.
Därmed flyttas tillfälle till ljus-tändning och
förbön till före eller efter Gudstjänsten.

Dessa regler gäller tills vidare.

Församlingens Årsmöte

Skriv upp datumet för
Kristinakyrkans årsmöte 
nästa år redan nu:
Söndagen den 31 januari 
2021 kl. 10.00

V A D  Ä R  P Å  G Å N G ?

Händer i Kristinakyrkan



 Vecka 45, 2-8 nov
tisdag   10:00  Bibelklass i Vedevåg
onsdag  10:00 Bön och bibelsamtal
torsdag  18:00 Mat & Prat
fredag   19:00  Tonår

Söndag  10:00 Gudstjänst
Tema: Du har hört att det blev sagt,
del 2 Bibelord: Matt 5:27-37
Predikan: David Fiske
Besök från Goda Nyheter
Musik: Roset Larasé & karenkören
Söndagsskola.

söndag  17:30 - Sport i
Brotorpsskolans gymnastiksal

 Vecka 46, 9-15 nov
tisdag   10:00  Bibelklass i Vedevåg
onsdag  10:00 Bön och bibelsamtal
fredag   19:00  Tonår

Söndag  10:00
TillsammansGudstjänst
Tema: "en människa Gud använt"
Predikan: David Fiske
Gudstjänstledare: Rebecka
Gustafsson.
Musik: Htoo Pler Say m.fl. 
Besök från Erikshjälpen

söndag  17:30 - Sport i
Brotorpsskolans gymnastiksal

 Vecka 47, 16-22 nov
tisdag   10:00  Bibelklass i Vedevåg
onsdag  10:00 Bön och bibelsamtal
               18.30 Nattvardsandakt
torsdag  18:00 Mat & Prat
fredag   19:00  Tonår

Söndag  10:00 Gudstjänst
Tema: Du har hört att det blev sagt,
del 3. Bibelord: Matt 5:38-48
Predikan: Team från Ungdom med
Uppgift.
Gudstjänstledare: Mapyu Tsin
Musik: Malin Marklund med komp
Söndagsskola

söndag  17:30 - Sport i
Brotorpsskolans gymnastiksal

 Vecka 48, 23-29 nov
tisdag  10:00   Bibelklass i Vedevåg
onsdag  10:00 Bön och bibelsamtal
fredag   19:00  Tonår

Söndag  10:00 Gudstjänst
Tema: Första advent
predikan: David Fiske
Gudstjänstledare: Say Nay Moo
Musik: Marie Schou m.fl.
Söndagsskola

söndag  17:30 - Sport i
Brotorpsskolans gymnastiksal

V A D  H Ä N D E R  I  N O V E M B E R ?

Kalender

På grund av pandemin kan
förändringar av planeringen ske
snabbt. Se www.kristinakyrkan.se
för uppdateringar



 Vecka 49,  1-6 dec
tisdag   10:00  Bibelklass i Vedevåg
onsdag  10:00 Bön och bibelsamtal
torsdag  18:00 Mat & Prat
fredag   19:00  Tonår

Söndag  10.00
Tillsammansgudstjänst
Medverkande: David Fiske,
Rebecka Gustafsson m.fl
Församlingsmöte..

söndag  17:30 - Sport i
Brotorpsskolans gymnastiksal

Vecka 50, 7-13 dec
tisdag   10:00  Bibelklass i Vedevåg
onsdag  10:00 Bön och bibelsamtal
fredag   19:00  Tonår

Söndag  16.00 Musikgudstjänst
Vi sjunger in Julen tillsammans

söndag  17:30 - Sport i
Brotorpsskolans gymnastiksal

 Vecka 51, 14-20 dec
tisdag   10:00  Bibelklass i Vedevåg
onsdag  10:00 Bön och bibelsamtal
               18.30 Nattvardsandakt
torsdag  18:00 Mat & Prat
fredag   19:00  Tonår

Söndag  10.00 Gudstjänst
Medverkande: David Fiske, Hser
Poe, Margareta Nilsson m.fl.

söndag  17:30 - Sport i
Brotorpsskolans gymnastiksal

 Vecka 52, 21-27 dec
Fredag  16:00 Gudstjänst
Medverkande: David Fiske, Marie
Schou

Söndag  10:00 Gudstjänst

V A D  H Ä N D E R  I  D E C E M B E R ?

Kalender

 Vecka 1, 28/12-3/1
Torsdag  16:00 Nyårsbön

Söndag  10:00 Gudstjänst

På grund av pandemin kan förändringar av planeringen ske snabbt. 
Se www.kristinakyrkan.se för uppdateringar



bibelord
J E S A J A  9 : 2 - 6

Det folk som vandrar i mörkretser ett
stort ljus, över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram. Du låter jublet
stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför
dig som man gläds vid skörden, som man
jublar när bytet fördelas. Oket som
tyngde dem, stången på deras axlar,
förtryckarens piska bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden och manteln
som fläckats av blod, allt detta skall
brännas, förtäras av eld. 
Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn: 
Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste.

Hälsning från
Pastorn
D A V I D  F I S K E

När Jesus gör entré i vår värld sker det
inte med pompa och ståt utan i
ödmjukhet: Efter värkarbete i ett smutsigt
stall är den som kallas fredsfursten här
hos oss. Med Jesus börjar en ny tid;
förtrycket ska försvinna, freden ska vinna
och mörkret ska skingras. 

Detta är julens innersta sanning: Ljuset
kommer segra i världen. Om vi lämnar
våra liv i Jesus händer kan även ljuset få
lysa i våra hjärtan: Mitt i smutsen och
vardagen är Fredsfursten närvarande.
Precis som den första julen. 



V E M  K A N  J A G  V Ä N D A  M I G  T I L L ?

Kontakt

Kristinakyrkan
Kristinavägen 32
711 30 Lindesberg
Info@kristinakyrkan.se 
0581-103 80

Bankgiro 5383-0915

Swishnummer 123 198 4830

Personer
Pastor David Fiske
david@kristinakyrkan.se
070 5971266

Barn & Ungdomsledare 
Rebecka Gustafsson
Rebecka@kristinakyrkan.se
072 7483093

Ordförande Kjell-Arne Sjönneby
kjellarne.sjonneby@gmail.com
073 6476370


