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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?



Vill du sjunga i kör?

Kristinakören är en blandad kör i Kristinakyrkan.
Vi är ca 20 personer inklusive körledare/pianist.
Alla stämmor (sopran, alt, tenor och bas) är
representerade.

Vi övar varannan tisdag i kyrkan kl 18.30 -
20.45 med en fikapaus Vi deltar i
gudstjänsterna ca 1 gång i månaden 
och vår repertoar är förstås kristna sånger med
en bred spännvidd från det mera sakrala till
gospelstuk. Ofta har vi även med en komp-
grupp.

Notkunskap är en tillgång men absolut inget
krav. Vi erbjuder en fin gemenskap i musikens
och körsångens tecken. Nu är vi igång igen
efter pandemin och vi söker nya medlemmar till
kören. Det är kostnadsfritt att vara med, men ett
krav är, att du är vaccinerad mot Covid-19.

Varmt välkommen att prova på. Vill du veta mer
skriv till: info@kristinakyrkan.se
Marie Brix Schou (körledare)
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KRISTINAKYRKAN

Välkommen till 
Onsdagskväll i Kristinakyrkan!
Några av församlingens grupper träffas
innan och efter den gemensamma
samlingen med fika kl. 18.15. 
Se vår kalender för aktuell planering

Onsdagar kl. 18.15
start vecka 45

Kristinavägen 32
Ingång på höger sida

Alla är välkomna!
Läs mer om Kristinakyrkan på

www.kristinakyrkan.se

Fördjupning genom 
bibelläsning och samtal

Onsdagen den 1 dec k. 19.00
"Vad ska vi ha de andliga gåvorna till?"

GRÄV DJUPARE

mailto:info@kristinakyrkan.se


15.00 Stickträffen
18.00 Riasamling
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15  Onsdagskväll för alla
19.00 Young Adults
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 
Första advent
Tema: Ett nådens år
Bibeltext: Matt 21:1-9, 
Upp 3:20-22
Medverkande: David Fiske,
KuHser wah, Kristinakören m.fl.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

N O V E M B E R

Kalender

V E C K A  4 4
2/11 tisdag
3/11 onsdag
4/11 torsdag

5/11 fredag

7/11 söndag

18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
14.00 Torsdagsträffen 
         för daglediga
"En resa i ord och ton" 
med Håkan Isacsson
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: Vårt evighetshopp. 
Bibeltext: Upp 21:1-5
Medverkande: David Fiske,
Margareta Holtti, Kristinakören 
Söndagsskola. Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  4 6
16/11 tisdag
17/11 onsdag

19/11 fredag

21/11 söndag

18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
19.00 Kom Helig Ande
         Bönesamling med nattvard
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00  Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar
Tema: Mose, en man som hjälpte
hela sitt folk
Medverkande: Rebecka Gustafsson,
Eva Sjönneby, Paweh Kumoon m.fl.
Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  4 5
8/11 måndag

9/11 onsdag

12/11 fredag

13/11 lördag

14/11 söndag

15.00 Stickträffen
18.00 Riasamling
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15  Onsdagskväll för alla
19.00 Young Adults
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
16.00 100års jubelium
          Anmälan. Se affisch
10.00 Missionsgudstjänst 
Besök från organisationen Goda
Nyheter och information om vårt
missionsarbete.
Medverkande: Lennart Bostörm,
Kjell Eliasson, Karenkören m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
Församlingsmöte.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  4 7
22/11 måndag

24/11 onsdag

26/11 fredag

28/11 söndag



D E C E M B E R

Kalender

V E C K A  4 8
30/11 tisdag
1/12 onsdag

2/12 torsdag

3/12 fredag

5/12 söndag

18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
7.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
19.00 Gräv Djupare
14.00 Torsdagsträffen 
         för daglediga
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst med nattvard 
Andra advent
Tema: Guds rike är nära 
Bibeltext: Upp 21:1-5
Medverkande: Per-Olof Holtti, 
 Margareta Widlund Nilsson
m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  5 0
15/12 onsdag

17/12 fredag

19/12 söndag

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
19.00 Kom Helig Ande
          Bönesamling med nattvard
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00  Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar
Tema: Den första julen
Medverkande: David Fiske, Rebecka
Gustafsson, Gun Samuelsson m.fl.
Terminsavslutning för
söndagsskolan.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  4 9
6/12 måndag

8/12 onsdag

10/12 fredag

12/12 söndag

15.00 Stickträffen
18.00 Riasamling
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15  Onsdagskväll för alla
19.00 Young Adults
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
16.00 Musikgudstjänst 
          "Vi sjunger in julen"
Vi sjunger in julen tillsammans
med hjälp av Kristinakören,
förstärkta med fler sångare och
musiker. Appell av David Fiske.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  5 1
25/12 lördag

26/12 söndag

10.00 Gudstjänst
Juldagen 
En gudstjänst för alla åldrar.
Tema: Jesus födelse 
Medverkande: David Fiske, Kjell
Eliasson m.fl.  
Kyrkfika
16.00 Gudstjänst i pingstkyrkan
Annandagjul
Gudstjänst i pingstkyrkan.
Medverkande: David Fiske m.fl.

V E C K A  5 2  &  1
30/12 fredag
2/1 söndag

7/1 fredag
9/1 söndag

18.00 Nyårsbön
10.00 Gudstjänst med nattvard
Medverkande: Lennart Boström,
Marie Brix Schou m.fl
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 
Medverkande: David Fiske, Htoo
Pler m.fl. Söndagsskola. Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla i 
Brotorpskolans gymnastiksal



Konventikelplakatet – har du hört talas om det? 
Om inte får jag kort berätta om det.

Det var en förordning i Sverige från 1726 till 1858 som förbjöd
konventiklar (= bönemöten) i andra lokaler än kyrkan (ex i hemmet)
med undantag för familjeandakter.Statskyrkan hade mycket makt
på den tiden. Brott mot förordningen kunna leda till stränga straff
och den första stora emigrationsvågen på 1840 – och 1850 - talen
berodde till en del på konventikelplakatet. Väckelserörelsen hade
redan börjat växa både inom och utanför Svenska Kyrkan innan
plakatet hävdes i 1858.
Frikyrkorörelsen kom att bli en av de stora folkrörelserna under
1800 – talet, liksom nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. I
väckelsekristendomen stod individens omvändelse i centrum och
på flera punkter protesterade man mot kyrkans monopolställning
och prästerskapets dominans.

När konventikelplakatet hävdes följde en explosionsartad bildning
av fria församlingar och missionsföreningar. Bönehus, kapell och
missionshus byggdes av frivilliga. Några väckelserörelser blev kvar
inom Svenska kyrkan såsom Laestadianismen (Lars Levi
Laestadius), Schartauanismen (Henric Schartau) och Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen (Carl Oluf Rosenius). Andra frikyrkor kom till
Sverige från utlandet ex Metodistkyrkan från Storbritannien och
USA. Frälsningsarmén har sitt ursprung i Metodistkyrkan.
Baptistkyrkan och Pingstkyrkan har också sitt ursprung i USA. Den
första Baptistförsamling bildades i Halland 1848 och den första
Pingstförsamling bildades i Stockholm 1907 av Levi Pethrus då
man uteslöts av Baptistsamfundet. Svenska Missionsförbundet har
sitt ursprung i EFS men bröt sig ut 1878. (Paul Petter
Waldenström)

1858 bildades Lindes evangelisk-lutherska missionsförening av ett
80-tal troende från Linde stad och socken och det första kapell
byggdes 1863 på Kristinavägen 22. Hemkretsar och söndagsskola
bildades och man samlades i hemmen för bibelläsning och bön. I
början hade man fast kontakt med kyrkan, men så småningom
växte den frikyrkliga församlingstanken fram och det blev vanligt
med lekmannapredikanter. Man fick i början låna skolhusen till
möten men när det 1885 bestämdes att man skulle betala 5 kr per
möte blev det startskottet för uppförandet av många små
kapell/missionshus.

F Ö R S A M L I N G E N S  H I S T O R I A
Tillbakablick



Under åren 1863–1913 hade 16 kapell/missionshus uppförts.
(Lindesberg, Högstaboda, Guldsmedshyttan, Gusselby,
Mårdshyttan, Öskevik, Fornaboda, Björkhyttan, Ingelshyttan,
Öskebohyttan, Kallernäs, Bohr, Rya, Hult, Vedevåg och
Hidingelund).

Nuvarande kyrkbyggnad (sedan 2007 Kristinakyrkan) invigdes 13
november 1921 och fyller alltså 100 år i år.
I början på 1860-talet bildades den första baptistförsamling i Linde
socken i Fanthyttan. Under de följande åren bildades sen
baptistförsamlingar i Lindesberg (1870), Bengtesfall (1880),
Kopparberg (1883), Ramsberg (1886), Aspa (1880),
Guldsmedshyttan (1888). Som oftast kom en ny församling till när
en moderförsamling hade blivit ganska stor. Man kan tänka sig att
dåtidens färdmedel och avstånd var medverkande orsaker.
 Kyrkbyggnaden Betania i Lindesberg uppfördes 1902. Under en
period (1937 – 1954) var församlingen uppdelad i två församlingar,
Elim och Betania. Efter återföreningen ändrades namnet från
Betania till Baptistkyrkan. Från 1955 – 1988 anslöt
baptistförsamlingarna i Aspa, Ramsberg, Guldsmedshyttan och
Kopparberg sig till församlingen i Lindesberg. Efter
sammangåendet 2007 med Lindesbergs Missionsförsamling
såldes kyrkbyggnaden och byggdes om till lägenheter.

Den 31 december 2006 avslutade Lindesbergs Baptistförsamling
och Lindesbergs Missionsförsamling sin verksamhet. Från den 1
januari 2007 är de två församlingarna förenade i Kristinakyrkans
församling.

Under ett antal år hade Lindesbergs Baptist- och
Missionsförsamlingar samarbetat. Detta genom en gemensam
söndagsskola, gemensamma gudstjänster, samt att
bön/studieverksamhet också hade varit en gemensam
angelägenhet. Dessutom hade församlingarna haft en gemensam
kör (MiBa kören), som redan hade samlats för övning sedan ett
antal år tillbaka och sjungit bl a vid de gemensamma
gudstjänsterna. Ur detta föddes tankar om att fördjupa samarbetet
ännu mer och det ledde till det samtal som började vintern 2004
och som i sin tur ledde till att Kristinakyrkans församling startade
sin verksamhet den 1 januari 2007. 

Sammanställt av Marie Brix Schou

F Ö R S A M L I N G E N S  H I S T O R I A
Tillbakablick



100
ÅRSJUBILEUM
LÖRDAGEN DEN 13 NOV KL. 16
KRISTINAKYRKAN LINDESBERG

Kristinakyrkan Lindesberg inbjuder
till stor festkväll. 
Vi firar 100 år av liv med mat, sång,
intervjuer, utställning 
och mycket mer. 

Kostnad: 60 kr per person. 
Max 200 kr per barnfamilj.
Anmäl till info@kristinayrkan.se eller
i Kristinakyrkan senast 7 nov.

Uställningen är öppen för alla: 
Tis 16 nov till fredag 19 nov 
kl. 13.00 till 16.00.



T O R S D A G S T R Ä F F E N  F Ö R  D A G L E D I G A

På gång i Kristinkyrkan

Torsdagsträff
för daglediga 

4 nov 14.00
 

Håkan Isacsson

Torsdagsträff 
för daglediga 

2 dec 14.00
 
 
 

Gamla Seder och bruk 
i juletid i Lindesberg

 
 
 
 
 
 

Medverkande:
hembygdsforskare 
Cicki Eriksson m. fl.

 

"En resa i ord och ton"
 

Finstämda visor, rytmiska sånger
och läsartoner varvar med
underfundiga anekdoter, 

humor och allvar



Utan att överdriva vågar jag påstå att
åldersfördelningen är ojämn i Kristinaförsamlingen.
Tamara och hennes familj står för föryngringen och
framtiden.

”Gapa stort”, det är den ensidiga konversationen jag
kommer ihåg från min barndoms tandläkarbesök på
50-talet. Mycket har hänt inom tandvården sedan
dess. Tamara jobbar som tandläkare på
Folktandvården, berätta om ditt jobb.

- Det roligaste är att träffa olika typer av människor.
Jag har lärt mej att ett tandläkarbesök kan vara väldigt
jobbigt och känsloladdat. Många är tandvårdsrädda
och man får anpassa sig till det. Det är inte bara att
laga tänder. Mitt jobb är att vara pedagogisk och få
patientens förtroende för att kunna göra ett bra jobb.
Tidigare hade vi långa köer men i samband med
pandemin blev det en ny situation med avbokningar.
Nu är vi igång för fullt men de långa köerna är borta.

Berätta om din uppväxt

-Jag är uppvuxen 1,5 mil utanför Uppsala med 2
systrar och många fosterbarn, en av dom blev som
min syster. Mamma är svenska och min pappa
armenier. Vi hade ett öppet och gästfritt hem och det
var alltid folk som kom och gick. Det har jag tagit med
mej, så vill jag också ha det i mitt hem. Jag gick aldrig
på förskola utan farmor tog hand om mej, vi hade en
nära relation. Eftersom mamma också pratade
armeniska var det först i 5-års åldern jag började prata
svenska. Alla fosterbarnen pratade persiska så det
språket talade vi också.

Tamara Thulin, 32 år
Familj: Nils, 38 år, Gloria, 3 år & Gabriella, 1 år
Halvsvensk: Pappa armenier, mamma
svenska men professor i iranska språk
Jobb: Tandläkare
Trivs bäst: När jag är med barnen
Bor: På Hagabergs gård

TIDEN MED BARNEN ÄR V IKT IGAST JUST NU

Intervju

-När jag började skolan kände jag mej så osvensk och
annorlunda när jag träffade de andra som hade
ryggsäck och vattenflaska. Jag tyckte dom var
barnsliga. Jag hade lätt för mej i skolan och var duktig
och lite lillgammal, sökte bekräftelse. Min pappa var
sträng och jag lekte inte så mycket. Jag var duktig
men inte så kreativ.

Hur ser du på föräldrarollen?

- Jag tar igen nu det jag missade som barn. Jag är
väldigt lekig med mina flickor. Dansar och leker
upptäcktsfärd. Innan jag fick barn var jag väldigt
målinriktad, ville göra karriär. Nu har jag taggat ner,
jobbar 80 %. Jag är nöjd med att ha ett intressant jobb
och är mån om att ha balans, familjen är viktigast.

Hur träffade du Nils?
- När jag var 20 flyttade jag till Umeå och började
studera till tandläkare. Jag hamnade i samma
studentkorridor som Nils som egentligen var färdig
med sin utbildning till lärare men gick en
kompletterande kurs. Tycke uppstod men Nils, som
kommer från en kyrklig bakgrund, hade tagit avstånd
från det kristna livet och var ateist. Jag förklarade för
honom att jag inte kunde tänka mej att bli tillsammans
med någon som inte var kristen. Själv var jag
uppvuxen i pingströrelsen. Ställd mot väggen som han
var kontaktade han en kompis som var kristen och
bad att få följa med honom på gudstjänster och
hemgrupper. Efter ett halvår var vi tillsammans och
hittade vår kristna gemenskap hos Vineyard där vi
båda kände oss hemma och efter några år gifte vi oss.

Lite historia: Familjen Thulin bor rymligt i det som
tidigare var Hagabergs gård. Den siste att bruka
gården var Emil Jansson, som var medlem i
missionsförsamlingen.
 



1961 sålde han det mesta av marken till
Lindesbergs stad som då byggde
hyreshusområdet Hagaberg. När han dog 1977
testamenterade han huset till
missionsförsamlingen som i sin tur sålde den till
kommunen. För pengarna köpte församlingen
sedan bl a orgeln som vi har idag. Huset var åter
på marknaden 2013.

 - Det var i den vevan som jag skulle söka ett
vikariat på Folktandvården i Linde. Nils och jag
drömde om att köpa ett stort hus till den familj vi
hoppades få. Vi hade sett Hagabergs gård på
nätet men bilderna avskräckte. När jag kom med
tåget till intervjun hade jag en timma att fördriva
innan jag skulle vara på plats och beslutade mej
för att ändå gå förbi och titta. Jag föll direkt och
kände att här vill jag bo. Efter många turer blev
huset till sist vårt.

 Nils är jätte duktig med huset och vi jobbade
oavbrutet i 3 år tillsammans med renoveringen
innan barnen kom. Det finns mera att göra men
nu har vi annat fokus.

Vem lagar maten?

 – Ingen brinner för att laga mat hos oss. Vi vill
använda tiden till annat. Vi är spontana och när vi
blir hungriga måste det gå fort och vara något
barnen gillar. Vi är jättebra på hemlagad pizza,
har en särskild pizzaugn och tacos äter vi flera
gånger i veckan.

När mår du som bäst?

– Det låter ju lite klyschigt men det är faktiskt när
jag är med barnen, men jag älskar musik och
spelar gärna saxofon när jag har egentid, och jag
styrketränar när jag hinner. Det mår jag bra av.



Vad betyder församlingen för dej?

-Församlingen betyder jättemycket. Den är
grundpelaren, tryggheten, den förlängda familjen.
Vi är ju en samling olika människor, olika
generationer och bakgrunder. Det är både bra
och ibland lite frustrerande. Det är många äldre
men inte så många i min generation. Våra uttryck
är olika. Karenernas livsstil är enkel och familjär.
Deras inslag är inte så arbetade, de får mej att
känna att här passar jag in. Dom övar mindre och
är mera spontana. Det gillar jag.

Är du en känslomänniska?

-Ja, verkligen. Det är väl både bra och dåligt. Det
blir ett och annat utbrott men jag tycker att jag
blivit lite bättre på att kontrollera mej.

Test: Annica Alexanderson
Bild: Ingeborg Larsson

Har du någon händelse som har betytt mycket för
dej?

– Vi hade svårt att få barn och fick flera missfall.
Jag var jätte besviken på Gud. Jag tyckte att han
visste ju hur barnkära vi var, att det var vår
högsta önskan att få barn. Varför? Hur konstigt
det än låter är jag idag tacksam för den här tiden.
Det fick mej att tänka om. Jag taggade ner. När
vi väl fick våra flickor var karriären inte längre i
fokus. Den här perioden kanske krävdes för att
jag skulle sakta in och verkligen ta vara på tiden
med familjen.

Bibelställe du återkommer till:
Ps 121:5-8
Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din
högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen,
inte månen om natten. Herren ska bevara dig
från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska
bevara din utgång och din ingång från nu och till
evig tid.

Under hösten firar vi flera viktiga gudstjänster i
kyrkan. På allhelgona tänder vi ljus över de som
dött under året. Vi saknar och vi tackar Gud för
alla ljusa minnen. Denna söndag handlar om
himlen och hoppet som är starkare än döden.
Sedan dröjer det inte länge innan det blir advent
och vi räknar ner inför julafton då vi firar att
Jesus föds till denna värld. 

Tala om spännvidd! Från sorgen över någon
som gått före till glädjen över ett nyfött barn. 
 Det kristna livet handlar om hela livet, från
vaggan till graven. Den Gud vi tror på är med
oss hela vägen. När livet är fest eller livet känns
pest är Gud med oss. Detta är faktiskt ett
symboliskt namn på Jesus som uttalades
hundratals år innan han föddes: 
Immanuel - Gud med oss.

Glöm inte att Gud är med dig. Idag. Varje dag.

En hälsning från pastorn
G U D  M E D  O S S

Text: David Fiske



 levande om uppståndelse och liv i överflöd? undrar
jag medan jag tar en tugga av min frukostsmörgås en
novembermorgon. Kala grenar har för längesen lagt
av sin lövskrud och bidar sin tid, nakna och utblottade. 

Det lyser i ett annat köksfönster i det hus som efter
lövfällningen har synliggjorts bakom de bara
trädgrenarna. Där inne har Iréne och Elon redan
avslutat sin frukost. När de gula löven slutat lysa och
dagarna blivit allt kortare och mörkare, är det vi
människor som i än högre grad får ansvara för att
sprida ljus som tecken på hopp och närvaro.

Jag är trädet, ni är grenarna. Vem har sagt så? De
stora askarna och den tända lampan i fönstret
mittemot leder mina tankar från askträdet till
vinstocken. ”Bli kvar i mig”, säger Jesus i Joh. 15. ”Bli
kvar i mig, så blir jag kvar i er”. Vidare beskriver han
hur stammen och grenarna är en organisk enhet,
fyllda av samma liv, det liv som har sitt ursprung i
honom. 

Så kan askträd i vintervila och kökslampan hos Iréne
och Elon bli en hälsning om liv och gemenskap en
mörk morgon i november.

Text och bild: Margareta Holtti 

Utanför fönstret vid köksbordet hemma står två stora,
välväxta askar. En hanask, med blad som gulnar och
dansar till marken långt innan honaskens löv skiftar
färg och lossnar från sina fästen. Tidigast av alla träd
fäller asken sina löv. Och eftersom asken slog ut sist
av alla lövträd, har den haft kortast tid på sig att
grönska.

Hanasken är störst och längst av de båda träden och
har vidast omfång. Honasken har i år ovanligt många
frökapslar, samlade i yviga buketter. I våras
blommade den på bar kvist och nu när trädet har
klätts av alla sina löv hänger bruna små frökvastar
kvar som matförråd åt småfåglar. 

För oss utgör de stora askträden som sträcker sina
grenar mot vårt köksfönster på andra våningen en
länk till skapelsens sammanhang. En länk till
Skaparen. En vägvisare till acceptans av livsvillkoren.
Knoppning, blomning, kraftfullt grönskande,
fröbärande, avklädande och vila. Ett årligen
återkommande slow motion-drama som målar en bild
av allt levandes villkor. 

”Vem är det som orkar slå ut i all denna skönhet varje
vår?” undrar Ylva Eggehorn i en av sina texter. Vem
är det som under kalla, bistra tider håller hoppet

T A N K A R  V I D  K Ö K S F Ö N S T R E T

Betraktelse



Församlingens stöder Idrottsskolorna i Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa med del av
överskottet från Erikshjälpen Second Hand butiken i Lindesberg.

På idrottsskolorna i de två Kongoländerna ges barn och unga möjligheten att lära sig arbeta
tillsammans, bli schyssta kompisar och goda förebilder samtidigt som de får en meningsfull fritid 
– något som är långt ifrån självklart för många unga i Kongo.
I Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa är Equmenia och Equmeniakyrkan med och driver två
idrottsskolor för barn mellan 6 och 17 år. På skolorna bedrivs träning och sociala aktiviteter på
kvällar och helger när barnen inte går i den vanliga skolan.

Varför idrottsskolor?
Idrottsskolorna har som syfte och mål att förebygga och hantera konflikter mellan barn och
ungdomar. Samhällets våld, tidigare inbördeskrig och fattigdom har präglat många ungdomars liv
negativt. Men genom idrott och sociala aktiviteter vill idrottsskolorna ge barnen en ny syn på livet.
De får möjlighet att lära sig goda värderingar såsom respekt och vänskap och de får hjälp att växa
som individer. På idrottsskolorna får barn och ungdomar med olika bakgrunder träffas och lära
känna varandra.

Genom idrottsskolorna i Kongoländerna vill vi vara med och forma goda medborgare. Ledarna i
Kongo säger ofta att målet inte primärt är att ta fram nästa generations idrottsstjärnor utan snarare
nästa/näste president för de två länderna
Tio ledstjärnor: Positiv attityd, ärlighet, respekt, ansvar, hänsyn, bra språk, ödmjukhet,
uppmuntran, pålitlighet, förebild

E N  H Ä L S N I N G  F R Å N  E T T  A V  V Å R A  M I S S I O N S P R O J E K T

Utblick

Jämställdhet. Idrottsskolorna som mål att arbeta för en
jämställd syn mellan flickor och pojkar och alla
människors lika värde. Därför arbetar ledarna mycket
med att påverka föräldrar att även satsa på sina
döttrar och uppmuntra dem till idrott.

Demokrati. Genom sporten och sociala aktiviteter får
barnen chans att lära sig demokratiska värderingar.
De lär sig bland annat att samarbeta och diskutera
och de genomför varje år val av lagkaptener.

Meningsfull fritid. Ett viktigt syfte med idrottsskolorna
är att ge barn och unga en meningsfull fritid. För i ett
land där väldigt många barn behöver hjälpa till med att
försörja familjen är fritidssysselsättningar där barnen
får vara just barn en stor bristvara.



E N  H Ä L S N I N G  F R Å N  E T T  A V  V Å R A  M I S S I O N S P R O J E K T

Utblick

”Det bästa här på idrottsskolan tycker jag är livskunskapsklasserna och alla kompisar. 
På livskunskapsklasserna får vi lära oss bra saker, till exempel hur man använder en dator.” 
Japhet 12 år på idrottsskolan i Kimpese, Kongo-Kinshasa.

Sociala aktiviteter
Ett viktigt inslag i arbetet är de sociala aktiviteter som arrangeras utöver idrotten. Det kan
exempelvis handla om att spela spel, lägga pussel, få hjälp med läxläsning, teater och sång,
träffar där man i grupper pratar om de tio ledstjärnorna såsom ”ansvar” eller ”ärlighet” eller om
hälsa, alkohol eller droger.

Nuläget: Skolorna är nu i full aktivitet efter nedstängningen och flera ansvariga från Sverige är och
kommer att vara på plats. Bl. a. våra kontaktpersoner, Johan Lindberg och Rune Svensson. De vill
gärna besöka oss längre fram och informera om skolorna. Spännande!

”Jag hoppas att ungdomarna en dag själva blir ledare. Att de, likt mig och andra, en dag ska
komma tillbaka och undervisa nästa generation om demokratiska värderingar, om respekt,
och om vikten av att vara en god kamrat och förebild. Då har jag lyckats med mitt arbete!”
– Judi, 29, ledare för sociala aktiviteter.



I november firar vi att
kyrkobyggnaden har varit
med i 100 år. Det är ett arv
att förvalta. Några olika
renoveringar har gjorts
invändigt under åren, bl a
inför samgåendet mellan
Missionskyrkan och
Baptistkyrkan och en stor
renovering gjordes i början
på 60-talet då de färgade
fönstren i råglas sattes in i
kyrkosalen. Det
ombesörjde och
bekostade Martin och Vivi
Lindqvist som var
medlemmar i kyrkan,
farföräldrar till dagens
innehavare av Lindqvists
Glasmästeri. 

Inblick
H U R  T A R  M A N  H A N D  O M  E N  H U N D R A Å R I N G ?

Text: Annica Alexanderson
Bild: Ingeborg Larsson

Som kuriosa kan nämnas att
de var goda vänner från
ungdomen med Bernt
Larssons föräldrar. Dottern
Ingegärd berättar att vid
Martins begravning kom solen
fram ur molnen och sken in
genom fönstren, det kändes
som en hälsning och var en
stor tröst för mamma, 
säger hon.
Gamla fastigheter kräver
underhåll och Bernt vet vad
som ska göras och hur det
ska göras. Och han gör det.
Nu måste fönstren ses över.
Det är ett otroligt petgöra och
den här sommaren har han
hunnit med ett fönster, men
det är ju några till. 



V A D  H Ä N D E R  I  S Ö N D A G S S K O L A N ?

Inblick

Det kanske en del som undrar vad som händer
uppe på söndagsskolan på söndagarna. Jo jag
ska ge er en kort inblick i det. Efter att barnen tänt
sina ljus i ljusbäraren och vi sjungit
söndagsskolesången, så går dem upp till
övervåningen där vi alla samlas i en ring på golvet
för att ha samling.

Under en samling blir det ofta någon namn lek då
vi fått med många nya barn under hösten och alla
inte kan allas namn än. Andra inslag vi har med
under en samling är sång med eller utan rörelser,
dagensberättelse från gamla testamentet och bön
i olika former. Höstens undervisnings teman utgår
just nu från Gamla testamentet med början från
skapelsen och Eva & Adam och fram till Rut innan
vi tar paus för julen. Just nu så pratar vi om Josef
och hur han fick vara med och rädda sitt folk
genom bla drömtydning.

Efter samlingen så brukar vi ha en aktivitet då vi
gör något tillsammans, vi kan leka olika lekar,
spela spel eller göra något pyssel som kopplas
ihop med dagsens undervisning. Då får barnen tid
att umgås och lära känna varandra, Samtidigt
som det finns tid att prata om veckan som varit,
dagens bibelperson eller vad dem har på hjärtat.

Under hösten har vi blivit välsignad med många
nya barn vilket vi ledare tycker är väldigt
roligt. Så just nu är dem här stunderna extra
viktiga för att vi vill att barnen ska vara trygga
med varandra och med oss ledare.

Är man sugen på att själv se vad vi gör så får
man gärna följa med upp en söndag och besöka
oss och är äldre än 4–12 år så är man välkomna
med ändå, men då får man följa med som en
vuxen till våra yngre som är barn 4–5 år.

Text och bild: Rebecka Gustafsson
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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

Nästa nummer (januar-mars) 
kommer i slutet av januari.



ÖNSKAR
EN GOD
JUL OCH

ETT GOTT
NYTT ÅR

KRIST INAKYRKAN
LINDESBERG

Ängeln sa: ”Var inte rädda. 
Jag bär bud till er om en stor

glädje, en glädje för hela folket. 
I dag har en frälsare fötts åt er 

i Davids stad, han är Messias,
Herren." Luk 2:10-11


