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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?



Tillbakablick
U N G D O M A R N A S  R E S A

Text och bild: Rebecka Gustafsson mfl

Den 29 juni kom vi äntligen iväg på vår
efterlängtade resa, som vi samlat pengar
till under ett och ett halv år. Vi blev en
grupp på 16 tonåringarna och ledare som
åkte ner i 3 bilar ner till Malmö, vilket var
resans mål.

Under de fem dagarna vi var iväg gjorde
vi lite olika saker de olika dagarna. En av
dagarna lämnade vi Malmö och åkte till
Danmark där en del valde att gå på tivoli
och en del av gruppen gick och
utforskade Köpenhamn och shoppade.

Då det var väldigt fint väder när vi var
iväg, så var vi ute och njöt av naturen
också. Dels var vi i Söderåsens
nationalpark och dels var vi vid flera olika
stränder längs kusten. Så vi hade mycket
tid för bad och strand häng.

Men vi fick framförallt dela fantastisk
gemenskap med varandra under fem
dagar. Då vi hade tid att prata om livet,
tron, ha andakter, spela spel och mycket
mer. Så nu ser vi fram emot att fortsätta
bygga mer på vår gemenskapen under
hösten.



Kristinakyrkans församling höll på lördagen den 27 augusti efter två års uppehåll sin
sedvanliga församlingsdag på Kåfalla Herrgård. Ett 80-tal hade anmält sitt intresse att
delta , både barn, unga och gamla.
Temat för dagen var ”Vart är vi på väg” och dagen inleddes med att  filmen
”Frikyrkans historia” visades som skildrade frikyrkans framväxt i kyrka och samhälle
och var ett bra underlag för de diskussioner i grupper som sedan följde med frågan
”Vart är vi på väg” - vart vill Gud leda oss och hur kommer vi dit.

Efter en god lunch var det dags för utomhusaktiviteter 
och gemenskap med bl.a. kubbspel, bad, promenader 
och för barnen fanns en hoppborg att roa sig i.
På eftermiddagen firades gudstjänst med nattvard.
Dagen avslutades med middag och tid att umgås.
Glada och tacksamma för en givande dag 
åkte vi hem med perspektiv både på
gårdagen och morgondagen.

Tillbakablick
V A R T  Ä R  V I  P Å  V Ä G  
- T E M A  P Å  F Ö R S A M L I N G S D A G

Text: Gun Andersson
BIld: Ingeborg Ågren Larsson



Kristinakyrkan är en samarbetspartner till Erikshjälpen i Lindesberg
och många av församlingens medlemmar är volontärer där. 

Lördagen den 8 oktober är Erikshjälpen en del av Världens 
Barn-insamlingen som pågår i hela Sverige. Extra 
försäljning, uppträdanden på scen, fiskdamm, 
ansiktsmålning med mera under hela öppetdagen 10-14!
 Var med och bidra till Världens Barn!

Text från Världens Barns hemsida: 
Med stöd från Världens Barn pågår just nu akuta insatser för barn i
Ukraina, men även ett flertal projekt för barn som befinner sig på
flykt från andra pågående konflikter, fattigdom 
eller klimatförändringar. Det handlar om både 
akuta och långsiktiga insatser, som utbildning 
och psykosocialt stöd för barn och unga på flykt
i länder som Jemen, Libanon och Myanmar. 
Världens Barn bidrar också till en rad andra 
viktiga områden som skolgång, tillgång till rent 
vatten och kunskap om sexuell och reproduktiv
hälsa. Insatser som ger barn och unga 
möjligheter till en bättre framtid och förebygger
 att barn tvingas på flykt. 

V Ä R L D E N S  B A R N  &  T O R S D A G S T R Ä F F
Inblick

Gemenskap, fika  till självkostnadspris och andakt för daglediga. Alla är välkomna!

Höstens samlingar:
Torsdag 6/10 kl. 14.00 "En musikalisk livsskildring om Lydia Lithell". Sånger och dikter
av Lydia Lithell framförs av medlemmar ur familjen Lithell.
Torsdag 3/11 kl. 14.00 "Hus vi minns" Besök från hembygdsföreningen
Torsdag 1/12 kl. 14.00 Julavslutning med adventssånger m.m.

Torsdagsträffen för daglediga



 på våra äldreboenden, tisdagar eller
torsdagar kl. 10.30

Vid olika tillfällen under veckan
träffas våra Hemgrupper hemma
hos varandra för att be tillsammans
och dela vardag och tro. Vill du vara
med i en hemgrupp? Hör av dig till
Kent Hiding, 070 6320631

Fredagar kl. 15 träffas Bibelgruppen
på farsi hemma hos varandra i
Vedevåg. Vi läser bibeln, ber och
samtalar om kristen tro på svenska
och farsi. Kontaka David Fiske, 070
5971266 om du är intresserad

Tonår träffas varje fredag kl. 19. Vi
har samling, aktivitet, kiosk och tid
för att umgås. Alla tonåringar är
välkomna. 

Varje söndag kl. 10 firar vi
Gudstjänst. Detta är alla
generationers samlingspunkt där vi
möter varandra och Gud genom
sång, predikan, nattvard, gemenskap
m.m. Alla är välkomna.

Samtidigt som våra gudstjänster
träffas alla barn mellan 4 och 12 för
Söndagsskola. Lek, bibelsamling
och pyssel varvas.

Veckan avslutas med Sport för unga
och gamla kl. 17 utomhus under
sommaren och kl. 18 under höst,
vinter och vår inomhus i Brotorps
gympasal.

All kultur och studie verksamhet 
sker tillsammans med

Vad händer egentligen under en vecka i
Kristinakyrkan? Här följer en kort
sammanfattning av våra grupper:

Stickträffen träffas varannan måndag kl.
15.00 för att sticka, samtala och fika
tilsammans. Tröjor, vantar m.m. ges till
Rumänien.

Ria-Samling träffas varannan måndag kl.
18 för att sjunga, fika och umgås
tillsammans. Alla är välkomna!

Kristinakören övar varannan tisdag kl.
18.30 och sjunger regelbundet i våra
gudstjänster. Anmäl ditt intresse till Marie
Brix Schou

Varje onsdag kl. 10 möts vi för Bön och
Bibelsamtal. Vi läser söndagens
bibeltext och ber tillsammans

Unga vuxna träffas varannan onsdag för
Mat & Prat hemma hos vår barn och
ungdomsledare Rebecka Gustafsson.
Anmäl dig till: rebecka@kristinakyrkan.se
072 7483093
 
Nattvardsandakt en onsdag i månaden
kl. 18.30. Vi firar nattvard, sjunger och ber
tillsammans

En onsdag i månaden träffas vi och ber
för förföljda kristna i världen med Open
Doors under rubriken Ett med dem 

Torsdagsträffen för daglediga träffas en
torsdag i månaden kl. 14. Förutom sång,
fika och andakt har vi en inbjuden gäst
eller ett tema varje samling

Regelbundet har vi Sångandakter

H Ö S T E N S  V E R K S A M H E T
På gång



S E P T E M B E R
Kalender

V E C K A  3 6
5/9 måndag
7/9 onsdag
9/9 fredag

11/9 söndag

18.00 Ria-samling
10.00 Bön och bibelsamtal
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
11.00 Ekumenisk
Gudstjänst för stora och
små i Svenska Kyrkan
Kyrkfika och loppis
efteråt
17.00 Sport för unga och
gamla utomhus

V E C K A  3 7
12/9 måndag
13/9 tisdag
14/9 onsdag

15/9 torsdag

16/9 fredag

18/9 söndag

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat - för unga
vuxna. Hemma hos Rebecka
18.30 Nattvardsandakt
10.30 Sångandakt på
Ågården
18.30 Start för Alpha-kurs
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
18.00 Tonår till Arboga
10.00 Gudstjänst
Tema: Nå fler i
Lindesberg med omsorg
David Fiske, Kuehser Wah
Kjell Eliasson, familjen
Kyi Kyi m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
17.00 Sport för unga och
gamla utomhus

V E C K A  3 8
19/9 måndag
21/9 onsdag
22/9 torsdag
23/9 fredag

25/9 söndag

18.00 Ria-samling
10.00 Bön och bibelsamtal
18.20 Alphakurs
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Missionsgudstjänst
Tema: NÅ fler i världen
Information om SIRA-
skolorna.  Missionsrådet,
Marie Schou, Karenkören
Söndagsskola. Kyrkfika.
17.00 Sport för unga och
gamla utomhus

V E C K A  3 9
26/9 måndag
27/9 tisdag
28/9 onsdag

29/9 torsdag

30/9 fredag

2/10 söndag

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat- för unga
vuxna. Hemma hos Rebecka 
10.30 Sångandakt på Tallåsen
18.30  Alpha-kurs
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 
med nattvard
Tema: Nära Gud i sorgen
David Fiske, Margareta
Widlund Nilsson m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och
gamla i Brotorps gympasal



O K T O B E R
Kalender

V E C K A  4 0
3/10 mån
5/10 ons

6/10 tors

7/10 fre

8/10 lör
9/10 sön

18.00 Ria-samling
10.00 Bön och bibelsamtal
19.00 Ett med dem - bön för
förfölja kristna
14.00 Torsdagsträff för daglediga
"En musikalisk livsskildring om
Lydia Lithell"
18.30 Alphakurs
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
Världens barn på Erikshjälpen
10.00 Gudstjänst
Tema: Nära Gud i glädjen.
David Fiske, Per-Olof Holtti,
Kristinakören. Söndagsskola.
Kyrkfika. Församlingsmöte
18.00 Sport för unga och
gamla i Brotorps gympasal

V E C K A  4 1
10/10 mån
11/10 tis
12/10 ons

13/10 tors

14/10 fre

16/10 sön

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat - för unga vuxna.
Hemma hos Rebecka
18.30 Nattvardsandakt
10.30 Sångandakt på Ågården
18.30 Alphakurs
15.00 Bibelgrupp farsi i 
Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
Tema: Nära Gud som ung David
Fiske, Rebecka Gustafson, Paweh
Kumoon, Kjell Eliasson m.fl. Fika.

V E C K A  4 2
17/10 mån
19/10 ons
20/10 tors
21/10 fre

23/10 sön

18.00 Ria-samling
10.00 Bön och bibelsamtal
10.30 Sångandakt på Tallåsen
18.30 Alphakurs
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst
Tema: HELA LIVET, Nära Gud
som gammal. David Fiske,
Mapyu Tsin, Gun Samuelsson
m.fl. Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och
gamla i Brotorps gympasal

V E C K A  4 3
24/10 mån
25/10 tis
26/10 ons

27/10 tors
28/10 fre

30/10 sön

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat - för unga
vuxna. Hemma hos Rebecka
18.30 Alphakurs
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår. Arboga på besök
10.00 Gudstjänst
Tema: Nära Gud hela livet.
Kent Hiding, Margareta
Widlund Nilsson m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och
gamla i Brotorps gympasal

18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorps gympasal

16/10 sön



N O V E M B E R
Kalender

V E C K A  4 4
31/10 mån
2/11 ons
3/11 tors

4/11 fre

6/11 sön

18.00 Ria-samling
10.00 Bön och bibelsamtal
14.00 Torsdagsträff för
daglediga" Hus vi minns" Besök
från hembygdsföreningen
18.30 Alphakurs
15.00 Bibelgrupp farsi
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst med
nattvard. ljuständning. 
David Fiske, KueHser Wah,
Kristinakören m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och
gamla i Brotorps gympasal

V E C K A  4 5
7/11 mån
8/11 tis
9/11 ons

10/11 tors
11/11 fre

13/11 sön

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat - för unga vuxna
Hemma hos Rebecka
18.30 Alphakurs
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Missionsgudstjänst
Missionsrådet, 
Gun Samuelsson m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och 
gamla i Brotorps gympasal

V E C K A  4 6
14/11 mån
15/11 tis
16/11 ons

18.00 Ria-samling
10.30 Sångandakt på Källgården
10.00 Bön och bibelsamtal
18.30 Nattvardsandakt

V E C K A  4 7
21/11 mån
22/11 tis
23/11 ons

24/11 tors
25/11 fre

27/11 sön

15.00 Stickträffen
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat - för unga
vuxna. Hemma hos Rebecka
10.30 Sångandakt på Tallåsen
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 1:a advent
David Fiske, Mapyu Tsin,
Kristinakören m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och
gamla i Brotorps gympasal

17/11 tors
18/11 fre

20/11 sön

18.30 Alphakurs
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
med Betel Grönbo. Rebecka
Gustafson, Htoo Pler Say, Kjell
Eliasson m.fl. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och
gamla i Brotorps gympasal

V E C K A  4 8
28/11 mån
30/11 ons
1/12 tors

2/12 fre

4/12 sön

18.00 Ria-samling
10.00 Bön och bibelsamtal
14.00 Torsdagsträff för daglediga
Julavslutning med adventssånger
15.00 Bibelgrupp farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 2:a advent
18.00 Sport för unga och
gamla i Brotorps gympasal



Energin och nyfikenheten går inte att ta
miste på. I en ålder då andra går i pension
startade Eva ett eget företag, Språket
direkt AB, och idag, 5 år senare, har hon
inga planer på att trappa ner. -Jag kommer
att hålla på så länge jag har lust, säger
Eva. De första 39 yrkesverksamma åren
jobbade hon inom skolans värld, först som
lärare och sedan som programansvarig
och de sista åren som rektor.

-Arbetet på skolan tog mycket energi, nu
får jag istället energi och får utlopp för min
kreativitet. Jag gillar att testa nytt och vara
ute och röra mej bland folk där det är liv
och rörelse. Jag är den ständige
studenten, läser varje termin någon
högskolekurs inom språkvetenskap.
Vad erbjuder du i ditt företag och hur
marknadsför du dej?

-Som namnet antyder handlar det om
språket. Bl a har jag behovsanpassade
kurser hos Folkuniversitetet, 

anpassade till arbetsmarknaden och sen
en tid tillbaka är jag anlitad av Vård- och
omsorgscollege för utbildning av
språkombud inom vård och omsorg. 
Jag har också intensivkurser i svenska
för utbytesstudenter vid Örebro
Universitet. Jag tar oftast personlig
kontakt med potentiella uppdragsgivare
där jag ser ett behov.

Man hör mycket kritik om skolan idag. 
Är den bra eller dålig?

-Skolan idag är absolut bättre än
tidigare. Idag ser man individen och
anpassar undervisningen och lärarna
jobbar tillsammans, tidigare var det ett
ensamjobb. Relationen lärare och elev
bygger mera på ömsesidig respekt men
många elever har tidigare blivit svikna av
vuxna och tilliten har skadats. Det är
definitivt större utmaningar idag. Sen när
det gäller olika undersökningar med
internationella jämförelser måste man 

Eva Boström, 67 år
Familj: Gift med Lennart, 70 år, de utflugna
barnen Joel, 35, Gerda 32 och Isak 28 år
Bor: Villa på Stadsskogen
Intressen: Musik, böcker, resor,
naturupplevelser
Får en kick av: Att bada i havet i
solnedgången
Karaktärsdrag: Njutningsmänniska, nyfiken
Yrke: Pedagog med eget företag

V E M  Ä R  D U ?

Intervju

Min tro hjälper mej i vardagen



komma ihåg att det handlar om det
enkelt mätbara. Kvaliteter som inte är
så lätt mätbara är svårare att fånga
upp. Ja, eleverna är generellt sämre
på fakta men lär sig tänka kritiskt
själva. Fakta får man hjälp med av
Google.

Hur var du som förälder?

-Jag var inte en hönsmamma. Mina
barn har alla gått sina egna vägar.

Vad gör dej glad?

-Tidigare drevs jag mycket av plikt
men det har skett en gradvis
förskjutning mot njutning. Vi har
sommarboende i Falkenberg och när
jag är där badar jag gärna i havet i
solnedgången. Det är svårslaget. Men
en dag i skidspåret på vintern är också
en häftig naturupplevelse. Och jag är
nyfiken och gillar att resa och ta reda
på saker, planerar alltifrån nära
utflykter till längre resor, gärna till
storstäder. Jag kan rekommendera
konceptet att resa ensam med ett barn
i taget. Det har jag gjort med mina
barn och utgått från deras intressen.
Med Joel som är intresserad av bl a
historia reste jag till Aten och Rom,
med Gerda åkte jag till Paris och
besökte olika konstmuseer och med
Isak åkte jag till Barcelona och såg på
fotboll, det var häftigt. Med Lennart har
jag varit till Myanmar och vi har
tidigare bott i USA, Israel och England
där Lennart studerade på stipendium.
När Gerda var utbytesstudent i Nya
Zeeland var hela familjen och hälsade 

på henne där. Jag reser också en hel
del på egen hand, istället för att vänta
på att det ska passa nån annan så
åker jag själv.

-Utöver naturupplevelser och resor
njuter jag av musik och böcker. Jag
drivs av att lära mej nya saker och vad
som händer i samhället men är inte
intresserad av partipolitik, däremot är
jag engagerad i både Amnesty och
Rotary.

1976 hölls bröllopet i Kisa-trakten

Vad har format dej till den person du
är idag?

-70-talets tidsanda präglad av bl a
oljekrisen då jag var en ung vuxen.
Jag blev starkt medveten om jordens
begränsade resurser och att vi måste
förvalta tillgångarna solidariskt och
tänka över vår livsstil.  



Kosten blev övervägande vegetarisk.
Men när sen barnen fick bestämma
hamnade vi i ”falukorvsträsket”, det
har vi tagit oss ur nu. Att bo i kollektiv
var ju en 70-talsyttring. Det gjorde inte
vi men i Falkenberg där vi bodde hade
vi ett matlag på sex personer där vi
turades om att laga middag efter
jobbet måndag till torsdag. Det var
bara Lennart och jag som var ett par,
de andra hade ensamhushåll. Vi var
fem i 30-årsåldern och en dam i 60-
årsåldern. Det var både trevligt och
praktiskt och vi höll på så i flera år och
vi har fortfarande kontakt med flera i
matlaget.

-Efter 70-talet kom andra strömningar
och det blev mera individcentrerat. 

Och nu är vi där igen och återbruk,
miljö och hållbarhet är mera aktuellt än
någonsin.

Hur önskar du att du en dag blir
ihågkommen?

-Ansvarsfull och Medmänsklig

Vad betyder församlingen för dig?

- Den har ett unikt socialt engagemang
och har alltid varit en fast punkt för
mej. På söndagen går jag i kyrkan och
utifrån en kristen grundsyn passar den
in i min livsstil. Men jag tilltalas av
Svenska Kyrkan, den är mindre intern.
Upplägget är systematiskt och
genomtänkt med kyrkoåret som
säkerställer att hela budskapet
presenteras. 

Men ofta upplever jag att i ambitionen
att göra budskapet lättillgängligt, kan
det sakna substans.

Vad betyder din tro för dig?

-Min tro hjälper mig i vardagen. Jag är
en jämn och okomplicerad person. Jag
kan leva med att jag inte vet och
förstår allt i tillvaron med livet och
döden men min tro leder mig att
försöka tänka rätt, säja rätt och göra
rätt. 

Har du något bibelord som du vill dela
med oss?

-Den gyllene regeln kommer man
långt med: Matteus 7:12 ”Allt vad ni vill
att människorna skall göra för er, det
skall ni också göra för dem.” Och ett
annat bibelord som är väldigt trösterikt
är Matteus 28:20 ”Och se, jag är med
er alla dagar till tidens slut”.

Text: Annica Alexanderson, 
Bild: Ingeborg Ågren Larsson



A L P H A K U R S  I  K R I S T I N A K Y R K A N
S T A R T :  1 5  S E P T E M B E R  K L .  1 8 . 3 0

Ä R  D U  N Y F I K E N  P Å  K R I S T E N  T R O ?  
L Ä R  D I G  M E R  T I L L S A M M A N S  M E D  A N D R A  G E N O M  F I K A ,  F I L M  M E D
O L I K A  T E M A N  O C H  S A M T A L  I  S M Å G R U P P E R .

V I  H Å L L E R  T I L L  P Å  Ö V E R V Å N I N G E N  I  K R I S T I N A K Y R K A N ,  
I N G Å N G  B R E D V I D  L I N D E  P I Z Z E R I A .  

A L P H A  Ä R  G R A T I S .  A N M Ä L  D I G  T I L L :  
D A V I D  F I S K E :  D A V I D @ K R I S T I N A K Y R K A N . S E ,  0 7 0  5 9 7 1 2 6 6

mailto:David@kristinakyrkan.se


Roset Laresés bror rapporterar att staden Taungoo där han bor nu fylls av flyktingar
från Karenstaten och omkringliggande områden där militären angriper. Oroligheterna i
landet gör att många tvingas fly från sina byar uppe i bergen. Än så länge har vi inte
hört om några oroligheter ifrån de byar där vi stöder pionjär- och skolarbete. De
byarna ligger avlägset till vilket kan vara en fördel.

Våra förbindelser i Myanmar rapporterar att covid-19 fortfarande härjar. Kyrkor är
stängda och gudstjänsterna sänds via internet i många områden. Karenbaptisternas
sjukhus i Yangon är fullbelagt och fyller en viktig funktion.

Söndagen 28 augusti hade vi besök av ”Peh” som träffade våra ungdomar och gav en
liten rapport vid kyrkfikat. Peh jobbar med studentarbete men också deltid inom
karensamfundet i Thailand där hon har speciellt ansvar för att hjälpa karener med
frågor äganderätt till sin mark. Hon arbetar också med miljöfrågor där man försöker
motverka skogsskövling.

Pakistan har drabbats av hemska översvämningar i häftiga monsunregn. Nepals
vänner berättar om liknande svårigheter. Deras partnerorganisation har fått göra
insatser i landet för att hjälpa människor som drabbats av landras.

Scouter som varit på lägret Prisma har samlat in pengar till idrottsskolan i Kimpese i
Kongo som gjort att de kunnat uppföra en byggnad som kommer att användas för
barnverksamhet och där det också kommer att finnas en kiosk som kan ge inkomster.

SIRA-skolan i Jeriko skriver att de har sina idrottslektioner utomhus, men att det är
mycket varmt på sommaren. De drömmer om att kunna sätta upp ett tak som man
kan samlas under och där man också kan inta sina lunchmatsäckar. Agneta Wallin
som var med på skolavslutning i maj berättar att ett 30-tal elever examinerades och
har fått kunskaper och verktyg för sina inlärningssvårigheter. Nu kan de fortsätta sina
studier i ”vanliga” skolor. Agneta berättar att hon såg många glada barn, men också
en del som var ledsna över att behöva lämna den trygga miljön på SIRA-skolan,

S E N A S T E  N Y T T
R E L A T E R A T  T I L L
V Å R A  M I S S I O N S
P R O J E K T

Utblick

Text: Lennart Boström



Projektet som hos oss går under namnet ”Barns rättigheter i Asien” har verksamhet i
Afghanistan, Bangladesh, Indien, Kambodja, Nepal och Thailand. Det är Evangeliska
Frikyrkan i Sverige som driver ett antal projekt tillsammans med
partnerorganisationer, allt med inriktning på att ge barn en trygg och hälsosam
uppväxt.

Karl-Johan Johnson skriver om arbetet i Bangladesh:
”Alla barn har rätt till en trygg och hälsosam uppväxt. I familjen handlar det om att låta
barn få vara barn. Att både son och dotter skickas till skolan, att båda får äta sig mätta
och att barn får växa upp i familjer fria från övergrepp och misshandel. Vår partner
World Concern Bangladesh (WCB) arbetar med att mobilisera grupper för att skydda
barn. Den primära målgruppen är barn och ungdomar men man arbetar också med
att mobilisera föräldrar. De får lära sig hur man uppfostrar barn med fokus på omsorg
och kärlek. De får även undervisning om vikten av att låta sina barn fullgöra sin
skolgång och om negativa konsekvenser av barnäktenskap.”

Men arbetet är inte utan problem. En rektor berättar att av de 18 flickor som gick i
årskurs nio, återvände bara sex när skolorna öppnade igen efter pandemin. 12 flickor
i 15-årsåldern hade alltså blivit bortgifta och eftersom skolan hade varit stängd hade
de normala skyddsmekanismerna inte fungerat optimalt.
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 För att en by ska vara säker för barn - eller i största allmänhet, för den delen, gäller
det att alla gör sin del, några som hjälper barn att lyckas i skolan, några som utbildar
religiösa ledare barns rättigheter, någon som bjuder in myndighetspersoner till
träningarna, några som deltar i de barnskyddskommittéer som samlas regelbundet för
att ta emot fall med misstänkta fall av barnäktenskap eller barnarbete. De samlade
insatserna bildar ett slags skyddsnät för barn.
En rapport om barnäktenskap i Bangladesh, skriven av UNICEF anger att 51% av
kvinnorna i Bangladesh blir bortgifta innan 18 års ålder. Rapporten pekar på att
utbildningsnivå är den i särklass viktigaste skyddsfaktorn. EFK:s partner World
Concern Bangladesh arbetar med att stärka barns rättigheter, med preventivt arbete
mot exploatering och för att förbättra familjers förutsättningar till försörjning.

Vad vill man inom projektet göra mer?
·Väcka en större medvetenhet om barnäktenskap och arbeta förebyggande för att
pojkar och flickor ska få samma möjlighet till utbildning och en trygg barndom.
·Fånga upp de barn som är i riskzonen för att inte komma tillbaka till skolan efter det
långa avbrottet efter covid19. Hjälpa barn som måste försörja familjen, gifts bort eller
inte får stöd hemifrån att studera vidare.
·Fortbilda lärare, stärka skolföreningar och föräldragrupper att arbeta för trygga barn
som får tillgång till utbildning.
·Stärka familjer att hantera kriser och ge dem möjligheter till självförsörjning.
·Påverka beslutsfattare att ta sitt ansvar och stärka barns rättigheter.
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En av dem som gått ur tiden i år är Kjell
Lönnå, baptistpastorssonen från
Lindesberg, som blev folkkär körledare
under många decennier. Han lämnar
både ett stort tomrum och en stor
rikedom efter sig. Det var i ett tv-program
med Sundsvalls kammarkör som jag
första gången hörde den sång av Mikael
Wiehe, som trollband mig från första
ordet och tonen:

En enda sak är säker
och det är livets gång;
att allting vänder åter
och allting börjar om.
Och fastän våra röster
ska mattas och förstummas
ska nya röster sjunga,
ska nya röster sjunga…

…Så segrar inte döden
fast åren har sin gång.
Så stannar inte tiden,
den börjar bara om.
För sångerna om livet
som aldrig kan förstummas
ska nya röster sjunga,
ska nya röster sjunga…

Den sången fanns med i allsångshäftet
på min 50-årsfest. En efterhängsen aning
om att ”tidevarv komma och tidevarv
försvinna” hade väckts inom mig. Några
av de barnbarn som vid det tillfället inte
var födda, är nu i tjugoårsåldern och har
besökt oss under sommaren i olika
konstellationer.

S Å N G E R N A  O M  L I V E T
Betraktelse

Två av dem flyttar till helt nya
bostadsorter där de fått studieplatser som
de eftertraktat. En spänd förväntan har
fått luften att dallra och gett resonans
inom oss i deras närhet. Vi som också
har varit runt tjugo och haft allt framför
oss. Ett annat barnbarn kom till vårt
sommarviste de sista dagarna av
sommarlovet tillsammans med två
klasskamrater från gymnasiet, som de
iklädda vita mössor tagit farväl av på
försommaren. Tre dagar efter besöket
hos oss skulle de skingras åt olika håll –
en av dem till lumpen långt uppe i
Norrland, en annan till högskolestudier
och en tredje till kassan på Ica. En
fläkt av förestående separation, glad
förväntan och existentiell svindel kunde
förnimmas i mötet med dem. I 19-
åringarnas sällskap väcktes 19-åringen
inom mig till liv. Igenkänningen mynnade
ut i tacksamhet över hur livet har gått
vidare för mig och att det är en ny
generation som står på tröskeln
till vuxenlivet. Att allting börjar om, 
gång på gång.

Sommaren går mot sitt slut. Längs vägen
där jag går varje dag har små tallplantor
rotat sig och börjat skjuta i höjden bland
blåbärsriset. En årstidsväxling närmar sig
och blåbärsbladen börjar skifta färg
och lägger sig som ett täcke på marken.
Blåbärsbladen, som nyligen förebådade
blomning och mognad vänder nu åter
som näring och skydd under en höst och
vinter, 



 tills det blir vår och sommar igen. Då
börjar allt om och jag hoppas få sjunga
med i kören när nya blåbärsröster
stämmer upp sången om livet.

Nu är den tid då hösttermin och
församlingsverksamhet börjar. Allting
vänder åter och allting börjar om. Någon i
vår gemenskap har gått ur tiden och fyller
sin forna plats med ett stort tomrum och
en stor rikedom.

S Å N G E R N A  O M  L I V E T
Betraktelse

Text: Margareta Holtti 

Någon annan håller på att växa in i nya
uppgifter. Sångerna om livet, som aldrig
ska förstummas ska nya röster sjunga. Vi
är inte solister; vi är en blandad kör. En
efter en droppar av, en
efter en kommer till. Sångerna om livet
fortsätter att ljuda. ”Allt som lever och
andas ska prisa Herren.” (Psaltaren
150:6) Stäm in!

Nådig och barmhärtig 
är Herren,
sen till vrede 
och rik på kärlek.
Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt
han har skapat.

Psaltaren 145:8-9
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Information

mailto:nilskthulin@gmail.com


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 (dec-feb) kommer i
slutet av November.



   

Vilka färger du ska välja?
Måla och färglägg. Skriv ålder och
telefonnummer. Riv sedan ut denna sida
och lämna ditt svar senast den 27
november i Kristinakyrkans brevlåda,
Kristinavägen 32, Lindesberg.

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

Vinnaren meddelas via telefon.

Namn: ________________________________
Ålder:_________________________________
Telefonnummer:_______________________

Nu har alla barn upp till 13 år chansen att vinna en överraskning! 


