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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?



A L L M Ä N  I N F O R M A T I O N  
O C H  V Å R E N S  G U D S T J Ä S N T E R

På gång i Kristinakyrkan

Pandemin. Hur gör vi?

Vi följer aktuella restriktioner från
Folkhälsomyndigheten. Vår planerade
verksamhet kan därför snabbt ändras. 
Läs på hemsidan för aktuell information.

Från den 12 januari gäller följande restriktioner
för våra gudstjänster tills vidare:

- Max 50 deltagare
- Vi stannar hemma vid symptom
- Vi sitter med en meters avstånd till andra
- Vi visar hänsyn

Vi uppmuntrar alla att vaccinera sig, men
kommer i nuläget inte att kolla vaccinpass.

Eftersom FHM tydligt säger att vi ska vara
sittande på offentliga samlingar (vi får stå vid
våra platser, men inte gå omkring) kommer vi
tyvärr att behöva avvakta med kyrkfika, nattvard
och personlig förbön.

Samlingar som brukar samla färre än tjugo
personer kan ha fika, nattvard m.m. Men allt
genomförs på ett genomtänkt och så smittsäkert
sätt som möjligt.

Våra gudstjänster går att se hemifrån:
https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

Tema för vårens
gudstjänster: Varför?

Kanske brukar du inte gå i kyrkan och undrar varför
kristna gör och tänker som de gör. Kanske har du
varit med hela livet och funderar över varför kyrkan
egentligen finns. Att ställa sig frågan "Varför?" är
nyttig för oss alla. 

På vissa av våra gudstjänster under våren kommer
den frågan leda oss in i den kristna trons viktigaste
trossatser och traditioner.

Frågan "Varför?" ställs inte bara allmänt, utan även
personligt till oss alla: Varför går du till gudstjänst?
Varför dog Jesus och vad spelar det för roll i ditt liv?
Tillsammans får vi våga ställa oss dessa stora
frågor och söka dess svar.

9 januari      Varför dopet?
30 januari    Varför kyrka?
6 februari     Varför firar vi gudstjänst?
13 februari   Varför sjunger vi på våra gudstjänster?
6 mars         Varför dog Jesus?
13 mars       Varför kom Anden?
27 mars       Varför mission?
3 april           Varför kommer Jesus tillbaka?        

Se vår kalender för mer information om dessa
gudstjänster och för att se vad övriga gudstjänster
handlar om.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.twitch.tv%2Fkristinakyrkan_lindesberg&data=04%7C01%7C%7Cfeedd9339c68459fbbed08d8bef147ab%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637469291845949095%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nhLyMro2lsUOgwSbbw9AZRUA2WDPZt%2FzzHG7Rf9W3GU%3D&reserved=0


Gräv Djupare under
vårterminen 2022

Längtan efter att förstå mer om Gud. Att bättre
förstå vad som är skrivet om honom. Vem han
är och vad han vill och vill just dig?
Det är frågor som blir extra aktuella under tre
söndagsgudstjänster och onsdagsträffar under
vårterminen.

O N S D A G S K V Ä L L  O C H  G R Ä V  D J U P A R E

På gång i Kristinakyrkan
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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 4

Kristinavägen 32
Ingång på höger sida

Alla är välkomna!
Läs mer om Kristinakyrkan på

www.kristinakyrkan.se

Välkommen till vårens samlingar för daglediga:
Torsdagar kl. 14 den 17 februari, 17 mars, 28 april

På grund av pandemin hänvisar vi till senare
annonsering för att veta vilka datum som blir av
och vilka som medverkar.

Torsdagsträffar för Daglediga

Söndagar 10:00
13 febr  Gudstjänst
13 mars Gudstjänst
8 maj     Gudstjänst

Onsdagar 19:00
16 febr   Gräv djupare samling
16 mars Gräv djupare samling
11 maj     Gräv djupare samling





J A N U A R I  O C H  F E B R U A R I

Kalender

V E C K A  3
18/1 tisdag
19/1 onsdag

20/1 torsdag
21/1 fredag

23/1 söndag

18.30 Bönesamling i Pingstkyrkan
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.30 Bönesamling i 
         Kristinakyrkan
18.30 Kvällsgudstjänst i Sv. Kyrkan
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Bönegudstjänst
Medverkande: David Fiske, 
Malin Runesson m.fl.
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  5

V E C K A  4
26/1 onsdag

28/1 fredag

30/1 söndag

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 och årsmöte 
Församlingens årsmöte efter
gudstjänsten.
Tema: Varför kyrka?
Predikan: David Fiske
Gudstjänstledare: Kjell-Arne
Sjönneby
Musik: Marie Brix Schou
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  6

1/2 Tisdag
2/2 onsdag

4/2 fredag

6/2 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 Gudstjänst
Tema:  Gräv djupare: Varför
gudstjänst?
Medverkande: Kent Hiding, 
"Gräv Djupare-gruppen", 
Paweh Kumoon m.fl.
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

9/2 onsdag

11/2 fredag

13/2 söndag

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 
Tema: Varför sjunger vi i våra
gudstjänster?
Predikan: David Fiske
Sång och Musik: Gun
Samuelsson, Karenkören m.fl.
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal



F E B R U A R I  O C H  M A R S

Kalender

V E C K A  7
14/2 Måndag
15/2 tisdag
16/2 onsdag

17/2 Torsdag
18/2 fredag

20/2 söndag

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar?
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
19.00 Gräv Djupare
14.00 Torsdagsträff för daglediga
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
Tema: Spännande personer i
bibeln: Naaman ”en liten
tjänsteflicka och den store
generalen”
Predikan: Rebecka Gustafson
Musik: Kjell Eliasson
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  9

V E C K A  8
23/2 onsdag

25/2 fredag

27/2 söndag

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa - inställt
18.15  Onsdagskväll för alla - inställt
19.00 Young Adults - inställt
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 
Tema: Hopp i lidande och
förföljelse
Predikan: Sara från Open Doors
Gudstjänstledare: Kent Hiding
Musik: Margareta Widlund
Nilsson
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  1 0

28/2 Måndag
1/3 Tisdag
2/3 onsdag

4/3 fredag

6/3 söndag

15.00 Stickträffen
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 Gudstjänst
Tema:  Varför dog Jesus?
Predikan: David Fiske 
Musik: Marie Brix Schou,
Kristinakören?
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

9/3 onsdag

11/3 fredag

13/3 söndag

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 
Tema: Gräv Djupare: 
Varför kom Anden?
Predikan: David Fiske
Gudtjänstledare: 
"Gräv Djupare-gruppen"
Musik: Ingemar Lindgren
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal



M A R S

Kalender

V E C K A  1 1
14/3 Måndag
15/3 tisdag
16/3 onsdag

17/3 Torsdag

18/3 fredag

20/3 söndag

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar?
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
19.00 Gräv Djupare
14.00 Torsdagsträff för daglediga
Tema?
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst
Tema: Spännande personer i
bibeln: Jona ”Den motvilliga
budbäraren”
Predikan: David Fiske
Gudstjänstledare: Shirleen
Vangaci, Eva Boström
Sång och musik: Htoo Pler Say
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  1 3

V E C K A  1 2
23/3 onsdag

25/3 fredag

27/3 söndag

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 Missionsgudstjänst 
Tema: Varför mission?
Medverkande: Missionsrådet,
Kjell Eliasson m.fl.
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

28/3 Måndag
29/3 Tisdag
30/3 onsdag

1/4 fredag

3/4 söndag

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar?
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst
Tema:  Varför kommer Jesus
tillbaka?
Predikan: David Fiske
Sång och musik: Malin
Marklund
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

P Å S K E N S
G U D S T J Ä N S T E R
Välkommen att fira påsken
tillsammans med oss:
14 april kl. 18.30 
Getsemanestund i  pingstkyrkan
15 april kl. 10 
Gudsjtänst i Kristinakyrkan
17 april kl. 11 
Gudstjänst I Pingstkrkan



Lördagen den 13 november var det precis 100 år sedan Kristinakyrkan i Lindesberg invigdes,
vilket firades med en stor fest. Det var feststämning i kyrksalen när de 120-talet gästerna bänkade sig
vid de dukade långborden. Kyrkans ungdomar ansvarade för trerättersmeny med mat från olika länder
vilka finns representerade i församlingen. Förutom mat innehöll kvällen tillbakablickar på de år som gått,
intervjuer, sång och musik, frågesport m.m. Kristinakören framförde en kantat med text från
psaltarpsalmen 95 och tonsatt av församlingens nyss avlidne pianist Ronny Samuelsson. Kvällen
avslutades med tack till Gud för hans trofasthet under de gångna åren och också bön för framtiden. 
I anslutning till jubileet visades en utställning i församlingssalen som visade olika
verksamheter i kyrkan och församlingen under årens lopp.

Text: Gun Andersson     Bild: Anders Almgren, NA

F Ö R S A M L I N G E N  F I R A D E  1 0 0  Å R
Tillbakablick



Tore Tormod, 85 år
Familj: Gift med Ing-Britt, 3 vuxna barn, 5 barnbarn
och 1,5 barnbarnsbarn (ett på väg)
Bor på: Ålkilsbacken med utsikt över Lindesjön
Uppväxt: Kina, Gammelstad, (Luleå) och
Hjortsberga (Kumla)
Intressen: Sitter gärna framför TV:n när det är
fotbolls- eller ishockeymatcher, lyssnar gärna till
musik, har en bred musiksmak och gillar allt tekniskt
Tidigare yrkesliv: Inom bank, marknadsföring och
försäljning, bl a på Por Pac, Lindesberg, Flex
Systemväggar, Kumla och Europrofil, Nora
Brinner för: Bistånd i olika former
Karaktärsdrag: Social och har nära till känslor,
barnkär

JAG BEUNDRAR MIN MAMMA MEN DET VAR T ILL
DADDA JAG SPRANG NÄR JAG BEHÖVDE TRÖST

Tore har nu kommit upp i en aktningsvärd ålder och
kan se tillbaka på ett händelserikt liv. Han var under
många år ordförande i dåvarande baptistförsamlingen
och var med och drev frågan om samgåendet med
missionsförsamlingen, som blev verklighet 2007. Tack
Tore. Där behövdes det nog en stor portion envishet.

Vad engagerar dej idag?

-Erikshjälpen och församlingens missionsprojekt med
bl a Slättmissionen i Skara som bedriver ett
omfattande arbete bland romer i Rumänien och
Albanien och ger sjukhusstöd i Afrika. Alla insatser är
genialt uppbyggda och gör verkligen skillnad för
många människor. Det känns så meningsfullt och jag
stortrivs när jag är på den lokala Erikshjälpen och
jobbar i ”gubbhörnan”. I Kristinakyrkan är jag aktiv i
missionsrådet.

När det gäller engagemang har du ju ett starkt påbrå
från dina båda föräldrar som var missionärer i Kina.
Berätta om din uppväxt.

-Jag föddes i Kina 1936. Vi var 8 syskon men två gick
bort i tidig ålder och min storasyster när hon var 16 år.
Mamma var från början frälsningsofficer, reste till
London 1920 för att studera kinesiska och reste
samma år till norra delen av Kina där hon jobbade
med flick- och pojkhem. Pappa reste också till London
för språkstudier och sändes sedan ut 1926 som
Helgelseförbundets missionär i norra Kina. De
träffades och tycke uppstod. 1927 gifte de sig. Då
kunde mamma inte vara kvar som frälsningsofficer
men blev istället anställd inom Helgelseförbundet.

Intervju

Det var en dramatisk tid i Kina, dels inbördeskrig
mellan Chiang Kai Checks styrkor och Mao Tse Tung
och dels ockupation av japanerna. Opium var ett stort
problem i Kina på den tiden. Mina föräldrar arbetade
oförtrutet. Mamma lärde kinesiska kvinnor att läsa och
undervisade även i hygien. Hon var auktoritär,
intelligent och varmhjärtad och hade stor integritet.
Jag beundrar henne men det var till Dadda jag sprang
när jag behövde tröst. Dadda var en kineskvinna med
snörda fötter. Hennes son var min lekkamrat. 

Tore modell yngre i
Kina, ännu hade han
inte skickats till
internatet.



Min mamma hade inget annat val än att åka hem
med sina fem barn. Resan började i november
1945 och slutade i Göteborg i augusti 1946:

Från missionsstationen i Taiyoh till Peking (Bejing)
åkte man tåg. Resan som vanligtvis tog en dag tog
nu 14 dagar då spåren och broarna var bombade.
När vi väl var framme i Peking hade båten som var
bokad just gått. Då fick vi flyga med en DC-3a till
Shanghai. Jättespännande tyckte jag. Därifrån åkte
vi med ett trupptransportfartyg i minerat vatten till
San Fransisco och sen vidare med tåg, Pullman
Express, till Chicago och sen vidare till New York.
Därifrån fortsatte vi med ett trupptransportfartyg till
Le Havre i Frankrike och sen vidare till Oslo för att
till slut hamna i Göteborg. På stoppen hade
missionen kontakter som såg till att ta hand om
familjen och efter hand organisera fortsättningen på
resan. Ja, som sagt, jag beundrar min mamma som
klarade av det.

När vi kom hem bodde vi i två år hos farmor och
farfar i Gammelstad innan vi slog oss ner i
Hjortsberga i Kumla. Helgelseförbundet och Torp
var en självklar tillhörighet för mej. När Ing-Britt och
jag gifte oss 1960 bodde vi i Örebro och sedan
några år i Kumla innan vi 1971 kom till Linde och
anslöt oss till baptistförsamlingen. Under många år
var jag söndagsskolföreståndare där. 
Jag älskar barn.

. Min pappa har jag en väldigt svag bild av. Han var
aldrig hemma. När jag var sju år skickades jag till
internatskola på annan ort och fick bara åka hem på
loven. Det var ju krig i Kina och jag kommer särskilt
ihåg hur vi pojkar i skolan sprang upp på ett tak där vi
kunde se när japanerna bombade tågen som stod på
rangerbangården. Det var bara det att kineserna hade
byggt upp fejkade tåg och gömt de riktiga. Det var
jättespännande, tyckte jag. Läraren var alldeles
förtvivlad att vi hade utsatt oss för den faran.

När Mao och hans rövargäng rörde sig i våra trakter
blev alla rädda, de tog vad de tyckte de behövde.
Ryktet spred sig och på missionsstationen gömde
man allt av värde under golvet. Men mamma gick dem
till mötes och bad dem komma in på gården, där hon
berättade om arbetet bland ortens kvinnor. Av den
förväntade plundringen blev det inget. Mao blev
imponerad och tackade mamma för arbetet de la ner
och tecknade åt sina anhängare att följa med honom
därifrån.

1945 var ett mörkt och tungt år för oss. I april gick min
äldsta syster bort och i juli dog min pappa i tyfus. Där
stod då mamma ensam med fem barn, det yngsta ett
år och det äldsta 12 år.
Det japansk-kinesiska kriget pågick för fullt innan
japanerna kapitulerade i augusti sedan USA
atombombat Japan. Istället blossade inbördeskriget
upp och västerlänningarna fick bara ett råd: Försvinn.
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Tycker du att dina föräldrar
betalade ett högt pris för sitt
engagemang i missionen? Hur
var det att vara missionärsbarn?

-Ja, det var ju inget man valde
själv och sett med dagens ögon
var det ett högt pris och vi
syskon upplevde det lite olika.
För mej var väldigt mycket ett
äventyr men en av mina systrar
sa när vi lämnade Shanghai ”dej
vill jag aldrig återse”. 1995
ordnades en återvändarresa
med barn och anhöriga till
människor som bott och arbetat i
Kina. Det var fantastiskt. En del i
gruppen hade svåra minnen
men när vi fick se frukterna av
våra föräldrars arbete fick vi en
förståelse och beundran för vad
de gjort. Jag fick besöka vår by
och församlingen där mina
föräldrar arbetat. Den hade levt
under jord i alla år. 1945 när vi
reste hade den 300 medlemmar.
Idag är en församling med ca
1500 – 1800 medlemmar och tre
sidoförsamlingar med ca 500
medlemmar vardera.
Församlingen tog emot oss med
stora famnen. Jag fick träffa
mina lekkamrater och mina
syskons Dadda. Hon kom ihåg
alla våra svenska namn i
familjen. Tyvärr har jag tappat
kinesiskan. Men återseendet var
härligt. En av medresenärerna
sa ”Nu kan jag dö i frid”. Resan
betydde oerhört mycket för oss
alla och gav mej ett förnyat
engagemang för missionen i
olika former.

Har du något bibelord du gärna
återkommer till?

-Ja, verkligen. Jesu avskedstal,
Matteus 28: 19 - 20

Text: Annica Alexanderson
Bild: Ingeborg Ågren Larsson

 
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp
dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens

namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett
er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

 
Matteusevangeliet 28:19.20

Tore träffade sina småsyskons Dadda vid återvändarresan -95



För att urskilja mönstren i livet
behöver man dels
ha lagt några varv bakom sig
och dels ha blicken riktad
framåt och bakåt, samtidigt.
Erfarenheter och visioner
sammanlänkade
genom händernas snabba rörelse,
maska för maska.

Inför ett nytt år
behöver man veta
att livet stickas på rundsticka,
ett sammanhängande stycke,
maska för maska, varv på varv,
enkelriktat,                                                                                                                                           
liksom jorden runt solen                                                                        
och blodet i kroppen.
Man vänder aldrig och går tillbaka,
men bygger ständigt vidare                                                                                                                                                   
utan förlaga.                                            
Så fogas dag till dag.

N Y S T A R T

Dikt

I skiftet till ett nytt varv
betraktar jag det granna, det bleka
det dystert mörka,                                                                                           
låter fingertoppar avläsa
struktur och grovlek,
insidans trassel och lösa trådar.                                                                               
Så här har det blivit hittills,                        
ett unikt stycke liv,
framvuxet av det som stod till buds,                                                                         
det som blev givet,                                                            
det som drabbat
eller målmedvetet erövrats,
det som kommit i min väg,                                                                                    
sammanfogat.

En ny dag räcks mig,                               
garnet löper mellan mina fingrar
och jag ansluter mig på nytt                      
till pulsen som slår ute i världsrymden      
och inne i min kropp,
införlivar mitt liv                                          
med en större helhet.
Livet stickas på rundsticka
och varje maska är ett nu,                         
sammanbinder det som var och det
som kommer,
pågående                                                  
skapande                                                   
i mina händer.

Margareta Holtti



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

Utblick

Ett land där Kristinakyrkan är engagerad i mission är Myanmar där vi har många kontakter. Nedan följer ett brev
från de projekt vi stöder där:

Hälsningar till Kristinakyrkan från oss i Myanmar!

Kära medarbetare i Kristus, Kristinakyrkan församling.
Vi vill hälsa er med Guds nåd och frid, all Guds välsignelse till er.
Vi vill tacka er för allt ni all stött och det ni har bidragit med oss genom året. Vi har tagit emot era gåvor och
kunnat ge bidrag till skolelever, lärare och församlingsarbete. Som ni kanske har sett och hört så har vi inte haft
det lätt under året som gått på grund av pandemin och konflikter. Men trots i det svåra har vi kunnat se människor
komma till tro och man är eniga, starka och med en vilja att finnas för varandra. Vi tackar för er böner, generositet
och att vi får vara en och samma i Kristus. Vi ber för er församling och att Guds vilja ska ske. Be gärna för oss och
för den utmaning vi står inför och att vår tro ska stärkas mitt i det svåra.

Guds välsignelse
Guds medarbetre i Kristus,

Saw Blae

Vad händer i de tre olika projekten:

Ko mer Myaw 
- Där Roset Laresés bror är pastor.
På grund av svåra omständigheter såsom sjukdom,
krig och oroligheter som pågått och pågår i Burma
har vi inte kunnat ta oss ut lika mycket som tidigare.
Men vi har kunnat bo kvar på platsen utan att ha
blivit angripna. Människor här är villiga att hjälpa
tillsammans oavsett vilken tro de har.

Taw Thoo Der projekt 
- Under år 2021 har två nya kommit till tro. Vi har en
skola där det finns 63 elever, 4 lärare , en
söndagskollärare och några kyrkvaktmästare. Det
finns 40 familjer varav 21 familjer som ännu inte
kommit till tro. Resten är baptister, adventister och
katoliker. Men alla har samma mål att vilja hjälpa till i
gemenskapen.

Bler Lu 
- Det finns 27 familjer där familjerna har olika tro.
Animism, katolik, baptister . Två personer har
kommit till tro. Det finns 20 elever, 2 lärare. Eftersom
det finns brist på mat under perioden så var skolan
för föräldralösa tvungen att hjälpa till med att skörda
och plantera för att kunna försörja sig. Det är inte lätt
längre att ta sig ut för att skaffa sig mat.



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 (april-maj) 
kommer i slutet av mars.



Alla barn upp till 13 år chansen att vinna en
överraskning! 
Namn: ________________________________
Ålder:_________________________________
Telefonnummer:_______________________

KIDS
E N  U T M A N I N G  F Ö R  A L L A  B A R N

Fyll bilden med färg! 
Utmaning: Kan du färglägga så att varje
barn blir olika varandra?
Lämna sidan senast den 31 mars i
Kristinakyrkans brevlåda, Kristinavägen 32,
Lindesberg. 


