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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. Läs mer på vår hemsida.

Presention
VILKA ÄR VI?



 Välkommen till våra digitala samlingar:
Bönesamling via Zoom
Att mötas för att be är något viktigt som vi vill fortsätta med, trots pandemin.
Torsdagar  kl. 18.30 möts vi för Zoom-bön!  Zoom funkar på din dator, surfplatta eller
smartphone. Låt oss be! Maila info@kristinakyrkan.se för inbjudan.

Andakter
Varje vecka lägger vi upp andakter på facebook och youtube.

Tryck gärna subscribe på vår youtube-sida:
https://www.youtube.com/channel/UCV-hl5DWy_-Ws3G7Ug_xouA.
Och gilla vår facebook-sida: Kristinakyrkan Lindesberg. Då får du snabbt reda på allt nytt 

Bibelläsningsplan Fastan 2021
Nu när vi inte kan mötas i kyrkan är det ännu viktigare att läsa bibeln och be hemma. Inför
påsken kommer vi att läsa bibeln under fastan med start den 17 februari. 
Läs mer på sidan 12

Gudstjänster
Vi sänder gudstjänst varje söndag kl. 10. Du kan delta i gudstjänsten  via dator, platta eller
mobil. När du tryckt på nedanstående länk och ser gudstjänstlokalen eller annan bild i din
dator behöver du sätta igång ljudet genom att trycka på högtalarfiguren. 
Vi börjar sändningen ca 5 minuter innan 10:00.

https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

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



Erikshjälpens secondhandbutik som drivs av
Erikshjälpen tillsamman med Kristinakyrkan och
Pingstkyrkan skulle i maj förra året ha firat sitt 20-
årsjubileum men det fick ställas in på grund av
coronapandemin. Butikschefen Lotta Sunvisson
berättar att arbetet i butiken fick p.g.a. pandemin
organiseras om då de flesta av butikens 60-talet
volontärer som är 70+are fick stanna hemma.
Kvar var de 6 anställda och personer från
arbetsmarknadsenheten. Sommaren räddades av
30 feriearbetare fördelade på tre perioder som
arbetade i butiken. Man ordnade också fler öppet-
tillfällen för att glesa ut kundantalet i butiken. Trots
ändrade förhållanden har man bara tappat 12 %
av inkomsterna. Till biståndsinsatser har
butiken genererat cirka 1.300 000 kr under 2020.
Under året har flera nya volontärer från
Kristinakyrkan börjat hjälpa till på lördagarna.

När man kommer in i butiken möts man av en
varm atmosfär, glad och positiv personal som
berättar att man känner sig som en stor familj, har
varierande arbetsuppgifter och trevliga kunder. Att
trivseln är stor vittnar Ninni Fahlgren som varit
anställd i 11 år. Marie Willerskog började
efter en mycket lång sjukdomstid att arbetsträna i
butiken men blev så småningom anställd och är
nu kvar sen 10 år tillbaka. Tiden på Erikshjälpen
har betytt mycket för henne, allt man gör är
betydelsefullt. Arbetet har blivit som en livsstil.
Men butiken är inte bara en affärsverksamhet.
Ända från start har verksamheten haft en social
inriktning då många fått en meningsfull
sysselsättning och där många fått hjälp att komma
på fötter igen efter sjukdom eller sociala orsaker.
 
För undertecknad som var med och startade upp
butiken år 2000 är det mycket glädjande att se att
butiken har utvecklats så positivt.
 
20-års jubileet återkommer man nog till. 
Kanske blir det i stället 22-årsjubileum?

E R I K S H J Ä L P E N  M I S S A D E  2 0 - Å R S J U B I L É E T

Inblick

På bilderna: Gun Andernsson, Lotta Sunvisson, Tommy
Nordström, Marie Willerskog och Ninni Fahlgren.
Text: Gun Andersson    Foto: Ingeborg Ågren Larsson



Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som
utifrån FN:s barnkonvention kämpar för att barn
som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett
bättre liv. Fokus ligger på barns rätt till utbildning,
fritid, trygghet och skydd. EHJ:s värderingar utgår
från en kristen människosyn. Finansieringen av
verksamheten utgörs till största delen av gåvor
från privatpersoner och företag men EHJ är
också en secondhandrörelse med ett 60-tal
butiker som ger intäkter. I butikerna skapas också
arbetstillfällen för människor utanför den ordinarie
arbetsmarknaden.

Stiftelsen Erikshjälpen grundades 1967 men
historien om EHJ började mycket tidigare.
Det här är berättelsen om ”Farbror Erik”.
Erik Nilsson från Ruda i Småland är en svårt ,
blödarsjuk pojke född 1929, son till fattiga
och sjukliga föräldrar. Han låg ofta på sjukhus.
Som 16-åring fick han invalidpension. Då hade
han redan börjat bygga upp ett livsverk som
skulle sätta globalt avtryck. I stället för att tycka
synd om sig själv började han skicka små
hälsningar och presenter till andra sjuka barn.
Namn och adresser fick han genom att lyssna på
Sven Jerrings radioprogram ”Barnens brevlåda”.
Grundad i sin tro på Gud ville Erik göra gott
för andra och redan när han var 17 år var hans
arbete etablerat. 1951 tog  verksamheten
ytterligare fart när han blev intervjuad i radion av
Sven Jerring.

 Gåvor började strömma in från hela landet när
människor hörde talas om Eriks arbete. Hela
verksamheten sköttes från ett vindsrum i
föräldrahemmet till han gifte sig.

Erik eller Farbror Erik, som han kom att kallas
trots sin ringa ålder, dog i sin blödarsjuka 1966
endast 37 år gammal. Men arbetet han startade
lever vidare och i dag får tusentals barn och
familjer som lever i utsatthet runt om i världen
möjlighet till utbildning och försörjning och kan
själva vara med och forma sin framtid. 

Detta tack vare Eriks mod att göra verklighet av
sina drömmar.
 
Vill Du veta mer om Farbror Erik och hans
hjälpverksamhet läs boken ”Farbror Erik – i
kärlekens tjänst” skriven av Eriks fru Ulla Nilsson

H U R  S T A R T A D E  E R I K S H J Ä L P E N ?

Tillbakablick

Text: Gun Andersson  



”I Vasa i Finland, där vi har bott och dit vi
återvänder, finns det skyltar med texten
”Räddningsväg”, på finska ”Pelastustie”, som
direkt översatt betyder ”frälsningsväg”. Avsikten
med skylten är att säkerställa att
utryckningsfordon kan komma fram till dem som
bor där. I påskens drama banade Gud en
frälsningsväg för oss alla. Guds son värjde sig
inte mot den övergivenhet, mobbning, tortyr och
plågsamma avrättning som mänsklig ondska och
gudomlig kärlek drev honom till. Inget mörker är
så mörkt, att inte han varit och är där. Just nu,
med dig, med mig. Den frälsningsväg som han
röjt genom svårgenomtränglig terräng leder till liv
och uppståndelse. Döden har inte sista
ordet. Jesus blev levande igen och mötte
sörjande kvinnor och tvivlande, uppgivna
lärjungar. 

Kan det spirande livets under längs
vandringsleden runt Lindesjön vara en hälsning
från livets Gud, som fortsätter att skapa, och som
rycker ut med räddning ur nöd 
och död för dig, för mig?

”Död ved lever” står det på en skylt vid vår
vanliga promenadväg vid Lindesjön. 
I omkullblåsta trädstammar som lämnats liggande
finns ett myller av liv med insekter, svampar,
mossor och lavar. Många fåglar är beroende av
de döda träden för att finna föda och bygga bo,
läser vi längre ner på skylten. Döden går livets
ärenden.

Under en vår, sommar, höst, vinter och ännu en
vår, då coronapandemin har hållit oss i sitt grepp,
har vandringsleder i omväxlande natur varit
räddningen för många av oss. Vi har följt
processerna genom knoppning, blomning,
vissnande och död. Snart kommer livets krafter
att manifesteras i knoppning och lövsprickning än
en gång. Skaparens väsen genomsyrar
skapelsen. Livet övervinner döden, gång på gång.
Döden är inte slutet. Nytt liv spirar och väcker
hopp hos vandrare i en tid då en livshotande
sjukdom sprider död.

L Ä N G S  L I V S L E D E N

Betraktelse

Text: Margareta Holtti. Bild: Marie Brix Schou



Kristinakyrkans församling i Lindesberg höll på
söndagen den 31 januari sitt årsmöte. Det skedde
digitalt (ZOOM) med ca 45 som deltog, Mycket av
verksamheten har under året fått ställas in eller
ställas om på grund av coronapandemin. 

Under hösten fick all verksamhet i kyrkan flytta
över till deltagande på distans genom streaming
och medverkan på olika sätt via internet. I
september hölls  två utomhusgudstjänster på
Loppholmarna – en uppskattad dag då många av
medlemmarna såg varandra för första gången på
länge. Trots allt står församlingen kvar vid sin
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”. 

Genom överskott från Erikshjälpens
secondhandbutik stöder församlingen projekt i
Kongo, Nepal, Betlehem, Jeriko och barns
rättigheter i Asien. Även projekt i Thailand och
Myanmar stöds av församlingen. Ny barn-och
ungdomsledare, Rebecka Gustavsson, har
anställts under året. Ordförande är Kjell-Arne
Sjönneby. Pastor och föreståndare är David
Fiske.

Saxat från församlingens årsberättelse:

Kristinakyrkan är en del av Kristi Kropp och det är
naturligt och viktigt leva nära alla kristna i
Lindesberg. Tillsammans med Pingstkyrkan och
Svenska kyrkan genomfördes ekumeniska
böneveckan vecka 3 som avslutades med en
gudstjänst med nattvard i Svenska kyrkan.
Konfirmationsgruppen och tonår har skett
tillsammans med pingstkyrkan. Tillsammans med
kyrkor i kommunen har läger för ungdomar och
tonårskvällar genomförts.Text: Gun Anderson. Bild: Kjell-Arne Sjönneby

F Ö R S A M L I N G S E N S  Å R S M Ö T E

Tillbakablick

Kristinakyrkans önskan att vara en öppen kyrka
för alla visade sig vara svår att kombinera med
en pandemi. Gudstjänstdeltagandet
begränsades under vår och sommar för att från
november helt ske digitalt. Församlingens
önskar står kvar och öppenheten har under
2020 fått uttryckas på nya sätt.



En av våra medlemmar är Vanessa. Hon kom
ensam till Sverige 2011 och var då gravid i 3:e
månaden. och hamnade i Gusum och senare
via Fellingsbro kom hon till Guldsmedshyttan
där hon bor i villa tillsammans med dottern
Shirleen. Efter 3,5 år fick hon sitt
uppehållstillstånd. Här utbildade hon sig till
undersköterska och arbetar nu på
medicinavdelningen på Lindesbergs lasarett. 

Resan från Kenya var inte bara geografisk
utan även kulturell och social, hur var det
att komma hit?
-Visst var jag rädd. Det var ju en ny kultur och
nytt språk men generellt är det lättare att
vara kvinna i Sverige jämfört med tredje
världen. Men det var svårt i början. Jag fick
kämpa men jag tror att Gud har en plan med
varje människas liv. Jag har känt att han lett
mej att träffa rätt människor som har hjälpt
mej. Här i Kristinakyrkan har jag fått mycket
hjälp av Eva och Lennart Boström. Eva hjälpte
mej mycket i mina studier och har även
uppmuntrat och peppat min dotter.

Berätta om din uppväxt
-Jag är uppvuxen i storfamilj med
syskon och kusiner i Kenya där mormor var 

den som försörjde familjen på 10 - 12 personer.
Hon jobbade tidigare på en flygplats där hon
var allt i allo. Hon var driftig och lyckades
investera i fastigheter som hon hyr ut. Hon är
bra på att räkna pengar men läsa har hon inte
lyckats lära sig. Hennes djupa gudstro
påverkade mig för livet. Jag gick i
söndagsskolan och har alltid varit en kristen.
Människor kan komma och gå men Gud finns
alltid där. Mormor och jag har tät kontakt, jag
tror faktiskt att jag är hennes favorit.  Nu är hon
95 år och jag vill så gärna åka ner och hälsa på
henne innan hon går bort.

Hur beskriver du skillnaden i hur vi lever i
Sverige och i Kenya?
-I Afrika tar man hand om varandra. Det är
nödvändigt. Här finns ett annat skyddsnät som
samhället står för. Man är inte lika beroende av
varandra som i Afrika. Här finns t ex dagis
med utbildad personal som ger våra barn en
bra start i livet. Där jag kommer ifrån är det de
sämst utbildade som får ta hand om barnen. 
I Afrika knackar man på hos varandra och bryr
sig om varandra. Ibland kan jag sakna det men
ibland tycker jag det är skönt att sköta sig själv.
En annan skillnad är att vi afrikaner är
högljudda så jag får tänka mej för så jag inte 

Vanessa Wangeci Waithaka
Ålder: 35 år
Kommer från: Kenya
Språk: Swahili, engelska,
kikuyu (ett av 42 modersmål) och svenska                
Inspireras av: Mormor och Josef i Bibeln
Familj: dottern Shirleen

V E M  Ä R  D U ?

Intervju

”Människor kan komma och gå men Gud finns alltid där”



 hörs för mycket. Och så är det det där med
tiden. Om jag bjuder hem en afrikan och vill
att hon ska komma kl 4 bjuder jag henne att
komma kl 2, då kommer hon kl 4 ungefär
men en svensk kommer precis i tid så då
bjuder jag till kl 4. Men när det gäller jobbet
har vi lärt oss att den tiden inte är
förhandlingsbar. Jag jobbar oftast natt men
när jag går dagtur går jag upp kl 5 för att
hinna med min andakt och mina
övriga morgonsysslor.

Jag förknippar Kenya med safari; giraffer,
zebror och lejon. Kan du berätta om det?

-Nej, verkligen inte. Det är bara de riktigt rika
och turister som kan åka på safari. Det är
ingenting för vanliga afrikaner. 

Vad gör dej glad?
-När jag känner att jag kan göra andra
människor glada. Jag får en kick av ett
leende ansikte. Och när min dotter Shirleen
skrattar, det är underbart.  Jag längtar efter
att göra skillnad och göra något bra. I övrigt
gillar jag att läsa - gärna om motivation -
träna, simma och promenera. Städa är väl
inte så kul men jag gillar att se resultatet.



Har du känt av någon rasism här?
-Jag vet inte om jag kan kalla det rasism. Det
finns bra människor och dåliga överallt.

Du lever ju ensam med din dotter nu. Kan
du tänka dej en parrelation i framtiden?
-Framtiden lägger jag helt i Guds händer.
Först och främst vill jag leva i Guds plan. 
Om det finns en man i den planen får Gud 
visa mig det.

Text:  Annica Alexanderson. Foto: Ingeborg Ågren Larsson

Har du något bibelord som du
gärna återkommer till?
-Berättelsen om Josef och hans bröder är en
stor inspiration för mej. Han blev orättvist
behandlad gång på gång men litade på Gud
och lönade ont med gott. 1 Mosebok kap 39-
45. Ett annat bibelställe som jag ofta
återkommer till är Jeremia 29:11: Jag vet väl
vilka tankar jag har för er, säger Herren,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens,
till att ge er en framtid och ett hopp.

En hälsning från Pastorn

Ibland får jag möjligheten att besöka
Lindeskolan för att medverka på en
religionslektion. Detta är mycket givande
tycker jag och roligast är när 
eleverna har egna frågor att 
ställa. Det kan vara högt och 
lågt, nyfikna frågor och kritiska 
frågor. Man vet aldrig vad 
som kommer. En elev med
 ursprung från mellanöstern 
ställde denna fråga och var uppriktigt
intresserad och konfunderat:  
Varför äter kristna ägg när det är påsk? 
Hon tyckte att det var svårt att se hur Jesus
död och uppståndelse kunde hänga ihop med
ägg. Det var en bra fråga och faktum är att alla
dessa ägg har en kristen bakgrund. Ja,
förutom att det är gott med ägg. 

Ägg är en symbol för liv. Alla har vi börjat våra
liv där i ett litet ägg. Ett ägg som började växa.

Men ägget symboliserar inte bara liv i största
allmänhet under påsken, utan handlar om
Jesus och att han lever.  Påskens centrum               

"Men varför
är det så

många ägg?"

är det Jesus gjorde för snart
2000 år sedan. En historisk
händelse som för alltid
förändrat allt. Att Jesus, Guds
Son, dör och uppstår är inte
bara en vacker berättelse att
inspireras av. I påskens 

drama ryms både ditt och mitt liv. 
I Johannesevangeliet kapitel 3:16 läser vi:

Så älskade Gud världen att han gav den sin
ende son, för att de som tror på honom inte
skall gå under utan ha evigt liv.

Jesus dog och uppstod med ett syfte: Att ge
dig liv, här och nu och i evighet. Detta är en
gåva vi alla kan få ta emot. Då kan påsken
och vår vardag bli fylld med liv.



Vi tackar Gud som lett oss genom 2020 trots
svårigheterna på grund av covid 19. Staden
Chaingmai, där vi har vårt centrum, stängdes
ner och även byar runt omkring. Men arbetet
kunde ändå gå vidare. Vi tackar Gud för de 27
personer som döptes under årets andra halva.

Under året anordnade vi veckolånga
evangelisations- och bibelläger i flera olika
byar. Flera av studenterna är redan aktiva som
ledare i söndagsskola och ungdomsarbete där
de bor och aktiva med att starta
församlingsgrupper i flera byar.

6-9 oktober hade vi ett seminarium för 55
pastorer och evangelister i Sopmoey. Under de
dagarna delade vi erfarenheter från arbetet i
olika församlingar och hade tid att be för och
uppmuntra varandra, också tid för fotboll och
kvällsmöten. 

Under hösten arrangerade vi flera
tredagarsläger för söndagsskolelever på olika
platser. Sammanlagt deltog över 300 barn. Där
får barn från olika byar träffas och göra saker
tillsammans.  Sång, spel, bibelundervisning
och bön fyller dagarna. 

En del barn kommer från troende hem, andra
från icke-troende familjer. Föräldrar hjälper till
med praktiska arrangemang och kommer på
kvällarna för att lyssna till barnen.

I november arrangerade vi ett seminarium för att
uppmuntra till bildande av nya församlingar. 
 200 personer deltog. I flera byar har vi hjälpt till
att starta ”coffee shops” och frisersalonger som
olika sätt att hjälpa ungdomar att få en ekonomi
att kunna stanna kvar i sina byar och vara aktiva
där i församlingarna. Då kan de ha ett jobb i
veckorna och tjäna i kyrkan i helgerna.
Sutorn Yoklalitlertlam heter en av våra
evangelister.  Han arbetar I en by som heter
Hoey chaiyong. Många män I byn är alkoholister
och Sutorn försöker hjälpa dem. I oktober
hjälpte han två män till terapi på sjukhus och de
är nu på väg mot helande. Vi tror att detta är ett
sätt att hjälpa människor och visa dem vägen till
Jesus Kristus.

Vi är tacksamma för att Gud hjälpt oss i vårt
arbete under år 2020. Vi är också tacksamma
för den hjälp vi får från olika håll till att arbeta
vidare med församlingsarbete och
evangelisation ibland karenfolket i Thailand.

Be för Myanmar! 
Våra vänner i Myanmar ber om våra förböner.  Redan innan militärkuppen hade läget i karenprovinsen försämrats och
nu är det värre.  Trots vapenvilan har den burmesiska militären ökat sin aggression och angripit byar i  apunområdet.
Free Burma Rangers rapporterar att omkring 4000 karener tvingats fly från sina byar och nu bor ute i djungeln. Militären
beskjuter byarna med granater och maskineld.  Lyckligtvis nog är de byar församlingen stöder än så länge inte hotade –
de ligger längst upp i karenprovinsen.  Men striderna är nu bara några timar bort ifrån dem. Samtidigt berättar vår pastor
Kun Min Myaw att han nu är hemma i familjens hus i Taungoo där de måste hålla vakt dygnet runt från frisläppta
brottslingar som militären släppt ut ur fängelserna mot att de bränner ner och skövlar på olika platser i landet.  
Så var med och be om beskydd över landet och alla som är utsatta!

E N  H Ä L S N I N G  F R Å N  S A M A M ,  L E D A R E  F Ö R
P W O K A R E N E R N A S  A R B E T E  I  T H A I L A N D

Utblick



Bibelläsning under fastan

Onsdagen den 17 februari började årets
fasta, 40 dagar innan påsk. Lev gärna med
Equmeniakyrkans material med undervisning,
bibelord och böner. Tillsammans får vi rikta
blicken mot påskens och hela universums
huvudperson: Jesus Kristus.

Läs mer på:
https://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/
Varje vecka lägger vi ut en andakt utifrån
aktuell tema på vår facebooksida. 

Teman under fastan:

Bön och fasta

Prövningens väg

Den kämpande tron

Kampen mot ondskan

Livets bröd

Guds mäktiga verk

Vägen till korset

Kristus är uppstånden

Kristinakyrkan Tillsammans

Varje månad finns en ny utmaning att göra! 
Det kommer att kunna genomföras ute och när
man vill, för att så många som möjligt ska kunna
vara med. För mer information håll koll på vår
hemsida och församlingens facebook.

Handlingsplan 2021

Under året kommer vi i Kristinakyrkan att arbeta
extra med dessa områden (kom gärna med dina
tankar och idéer):

- Hjälpa varandra att hitta sin plats 
och uppgift i församlingen och i Guds rike
- Skapa mötesplatser för ensamma 
och andra utsatta i vår stad 
- Prioritera mötesplatser för församlingen 
där gemenskap, tro och liv fördjupas

Promenera Tillsammans

För att få möjlighet att träffas och dela en stund
i bön och gemenskap erbjuder vi att "promenera
tillsammans". Vi går i grupper om max 8
personer. Ta gärna med en liten matsäck.Under
fikat finns möjlighet att be tillsammans. Varje
grupp bestämmer vart och hur långt de vill gå.
Onsdagar kl. 11.  Samling vid Kristinakyrkan.

Kollekt

Under pandemin har vi inte kunnat samlas i kyrkan
eller bedriva verksamhet som vanligt. Men våra
kostnader för mission, anställda, fastigheten m.m.
är naturligtvis kvar. Tack alla som fortsätter ge,
även i en tid som denna. För att kunna vara och
göra det vi önskar behövs era fortsatta gåvor. 

Händer i Kristinakyrkan
V A D  Ä R  P Å  G Å N G ?



7 mars kl. 10

Tema: Den gyllene regeln
Bibelord: Matt 7:12
Medverkande: Maria Laresé, 
David Fiske, Malin Marklund,  m.fl.

14 mars kl. 10

Tema: Den smala vägen
Bibelord: Matt 7:13.-14
Medverkande: David Fiske, Htoo
Pler Say m.fl.

28 mars kl. 10

Tema: Palmsöndagen
Bibelord: Mark 11:1-11
Medverkande: Rebecka
Gustafsson, David Fiske, Tamara
Thulin, Mette Brix Razazi, Marie Brix
Schou m.fl.

G U D S T J Ä N S T E R N A  I  M A R S  T I L L  M A J

Kalender

På grund av pandemin ser vår
verksamhet mycket annorlunda
ut. Vi hoppas att kunna träffas
fysiskt och starta upp våra
verksamheter och grupper igen.
Se www.kristinakyrkan.se för
uppdateringar och planeringen 
för våren.

21 mars kl. 10

Tema: Huset på klippan
Bibelord: Matt 6:14-16
Medverkande: David Fiske, Malin
Runesson, Gabriella och Samuel
Gava, m.fl.

2 april kl. 10

Tema: Långfredagen
Bibelord: Mark 15:21-41
Medverkande: Paul Grönberg,
David Fiske, Margareta Widlund
Nilsson, Kjell Eliasson m.fl.

4 april kl. 10

Tema: Påskdagen
Bibelord: Mark 16:1-16
Medverkande: David Fiske,
Lovsångsteam från Pingstkyrkan
m.fl.

11 april kl. 10

Medverkande: Sven Ökvist,
Rebecka Gustafsson, Maria Laresé

1 april kl. 18.30

Digital Getsemanestund med
möjlighet för nattvard. 



18 april kl. 10

Tema: Missionsgudstjänst
"Skolprojektet i Nepal växer"
Medverkande: Ulla och Peder
Eriksson, Lennart Boström, 
Vanessa och Shirleen Vangaci

16 maj kl. 10

Tema: Att hitta sin plats: Hur gör du?
Bibelord: 2 mos 3:1-5
Medverkande: Kent Hiding, Rebecka
Gustafsson m.fl.

30 maj kl. 10

Tema: Att hitta sin plats, tillsammans
Medverkande: David Fiske, m.fl.

25 april kl. 10

Tema Att hitta sin plats, hos Jesus
Bibelord: Joh 1:35-43
Medverkande: David Fiske,
Rebecka Gustafsson m.fl.

9 maj kl. 10

Tema: Att hitta sin plats: Vad har du?
Bibelord: 2 Tim 1:6, 1 Sam 3:1-10
Medverkande: David Fiske, 
Rebecka Gustafsson m.fl.

Kalender

23 maj kl. 10

Tema: Att hitta sin plats, 
med Andens hjälp
Bibelord: Apg 2:1-13
Medverkande: David Fiske, m.fl.

G U D S T J Ä N S T E R N A  I  M A R S  T I L L  M A J

2 maj kl. 10

Tema: Att hitta sin plats: Vad vill du?
Bibelord: Jes 6:1-8
Medverkande: David Fiske, m.fl.



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

V I L K A  G Ö R  I N B L I C K ?

Redaktionen

Gun Andersson
Marie Brix Schou
Annica Alexanderson
David Fiske

Bilden på sista sidan är tagen av
Ingeborg Ågren Larsson

Nästa nummer (juni-aug) kommer 
den 30 maj.




