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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.
Läs mer på: www.kristinakyrkan.se

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.

Vår Vision
Vi vill vara en öppen gemenskap för hela livet där mötet 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.

VI ÄR

VI TROR

V i l k a  
ä r  v i ?



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. 10.00. Vi firar nattvard, sjunger och ber
tillsammans.

Språkcafé i Vedevåg varje torsdag.. 
Vi tränar på svenska tillsammans, fikar
och umgås. I Svenska kyrkan Vedevåg.

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

 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

V e c k a n s
s a m l i n g a r



15.00 Stickträffen
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Grönboda
14.00 Torsdagsträffen för daglediga
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
16.00 Konsert med Frövifors
Musikkår & Rejoice Gospel Trio
10.00 Gudstjänst med nattvard
Finns det hopp för mig? (trots att
livet är så svårt) Job 14:7-9, Tit
2:11-14. Medverkande: David
Fiske, Eva Sjönneby, Kjell
Eliasson Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla
inställt!

KALENDER

V E C K A  1 0

V E C K A  1 1

V E C K A  1 2

V E C K A  9
27/2 mån
28/2 tis
1/3 ons

2/3 tors

3/3 fre

4/3 lör

5/3 sön

6/3 mån
7/3 tis

8/3 ons
9/3 tors
10/3 fre

12/3 sön

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst
Hur bevarar jag hoppet? (Vem
kan hjälpa mig? Del1.) Rom 15:4,
Ps 33:20-22. Medverkande:  Kent
Hiding, Paul Sjöström, Ingemar
Lindgren, Per-Olof Holtti m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpsskolans gympasal

13/3 mån
14/3 tis
15/3 ons

16/3 tors

17/3 fre

19/3 sön

15.00 Stickträffen
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Nattvardsandakt med
bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Ågården
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar,
gemensam med Betel i Brönbo
Tema: Jesus ger hopp (Sackaios
får en ny chans) Luk 19:1-10
Medverkande: David Fiske,
Rebecka Gustafsson, Marie Brix
Schou . Kyrkfika.
18.00 Sport i Brotorpsskolan

20/3 mån
21/3 tis

22/3 ons
23/3 tors
24/3 fre

26/3 sön

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst
Tema: Hur bevarar jag hoppet?
(Vem kan hjälpa mig? Del2.)        
Rom 15:13, Ps 62:6-9
Medverkande: David Fiske,
Lennart Boström, Kristinakören,
Gun Samuelsson. Söndagsskola
Kyrkfika. Församlingsmöte.
18.00 Sport i Brotorpsskolan

V E C K A  1 3
27/3 mån
28/3 tis
29/3 ons
30/3 tors

31/3 fre

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
14.00 Torsdagsträff för daglediga
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår

M a r s



V E C K A  1 5

V E C K A  1 4

V E C K A  1 5

V E C K A  1 6

V E C K A  1 3
2/4 sön 10.00 Gudstjänst med nattvard

Palmsöndagen.Vägen till korset               
Joh 12:12-19 Medverkande: Malin
Runesson, David Fiske, KueHser
Wah, Ingemar Lindgren m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpsskolans gympasal

3/4 mån
4/4 tis

5/4 ons
6/4 tors
7/4 fre

9/4 sön

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
18.30 Getsemanestund med
nattvard i Kristinakyrkan
11.00 Gudstjänst Långfredagen
"Korset". Joh 19-17.37
Medverkande: David Fiske,
Gunnar Lindgren, Josef
Sköldenström m.fl.
10.00 Gudstjänst Påsksöndagen
Kristus har uppstått. Joh 20:1-18
Medverkande: Anna Lennartsson
Kristinakören, Marie Brix Schou
m.fl. Söndagsskola. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpsskolans gympasal

16/4 sön 110.00 Tillsammansgudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar
Tema: jesus kommer på besök
Medverkande: Rebecka
Gustafsson, Shirleen Vangeci,
Kjell Eliasson m.fl. Kyrkfika.
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpsskolans gympasal

17/4 mån
18/4 tis

19/4 ons
20/4 tors
21/4 fre

23/4 sön

18.00 Ria-samling
10.30 Sångandakt på Källgården
14.00 Kristinakyrkans matkasse
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 
"ansikte mot ansikte" 
Tema: Den Gode herden. Joh
10:22-30 Medverkande: David
Fiske, Law May m.fl. 
Söndagsskola. Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpsskolans gympasal

11/4 tis
12/4 ons

13/4 tors

14/4 fre

14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Ågården
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår

V E C K A  1 7
24/4 mån
25/4 tis
26/4 ons

27/4 tors

28/4 fre

30/4 sön

15.00 Stickträffen
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Ågården
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 
"ansikte mot ansikte"
Tema: Vägen till livet. Joh 13:31-
35 Medverkande: David Gava,
David Fiske, Htoo Pler Say,
Margareta Widlund Nilsson.
Kyrkfika.
18.00 Sport i Brotorpsskolan

KALENDER
A p r i l



V E C K A  1 8

V E C K A  2 0

1/5 mån
2/5 tis

3/5 ons
4/5 tors

5/5 fre

7/5 sön

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Tallåsen
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
18.00 Tonår - övernattning i
Arboga
10.00 Gudstjänst med nattvard
"ansikte mot ansikte"
Tema:  Att växa i tro. Joh 17:9-17
Medverkande: David  Fiske,
KueHser Wah, Gun Samuelsson
m.fl. Söndagsskola. Kyrkfika.

18/5 tors
19/5 fre

21/5 sön

09.00 Språkcafé i Vedevåg
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 
"ansikte mot ansikte" 
Tema: Hjälparen kommer. Joh
16:12-15 Medverkande: Kent
Hiding, Kjell Eliasson, m.fl. 
Söndagsskola Kyrkfika

V E C K A  2 1
22/5 mån
23/5 tis
24/5 ons

25/5 tors

26/5 fre

28/5 sön

15.00 Stickträffen
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Ågården
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
11.00 Tillsammansgudstjänst 
En gudstjänst för alla åldrar. 
I bygdegården i Grönbo.
Gemensam avfärd från
Kristinakyrkan kl. 10.30.
Medverkande: David Fiske, Jenny
Andersson, Marie Brix Schou
m.fl. Kyrkfika

V E C K A  1 9
8/5 mån
9/5 tis
10/5 ons

11/5 tors

12/5 fre

14/5 sön

15.00 Stickträffen
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
18.00 Mat & Prat
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Ågården
14.00 Torsdagsträffen för daglediga
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst 
"ansikte mot ansikte"
Tema: Bönsöndagen. Matt 6:5-8
Medverkande: Mattias
Gustafsson, Mapyu Tsin, Ingemar
Lindgren m.fl. Kyrkfika.

V E C K A  2 0
15/5 mån
16/5 tis
17/5 ons

18.00 Ria-samling
10.30 Sångandakt på Källgården
14.00 Kristinakyrkans matkasse
0.00 Nattvardsandakt med 
bön och bibelsamtal

V E C K A  2 2
29/5 mån
30/5 tis
31/5 ons
1/6 tors

2/6 fre

4/6 sön

18.00 Ria-samling
14.00 Kristinakyrkans matkasse
10.00 Bön och bibelsamtal
09.00 Språkcafé i Vedevåg
10.30 Sångandakt på Tallåsen
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema:  Gud - Fader, Son och
Helig Ande.  Apg 4:5-12
Medverkande:  David  Fiske,
KueHser Wah, Margareta
Widlund Nilsson m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika.
Församlingsmöte.

KALENDER
M a j





Göran Sjönneby, 90 år.
Kommer från: Värmland
Familj: Hustrun Gunnel, 91 och barnen
Jan, Eva och Ola med familjer
Yrke: Gymnasielärare och Pilot
Intressen: Musik, segling,
filmfotografering, flyga med drönare,
filosofiska resonemang, mm
Karaktärsdrag: Optimist och visionär
Bor: i villa på Skottbackarna, där Gunnel
sköter hem och trädgård

Nyss fyllda 90 kan han se tillbaka på
ett rikt och innehållsrikt liv, varav de
senaste 75 åren tillsammans med
Gunnel, 91. De träffades när de gick i
SMU, seniorerna i Karlstad. Gunnel var
16 och Göran 15 när det sa klick. Efter
samlingarna brukade Göran följa
Gunnel hem innan han sprang till sista
Hammarö-bussen för att åka hem till
sig. Busschauffören var väl införstådd
med det tighta programmet och
väntade alltid.

Göran talar med värme om sitt
föräldrahem i Karlstad där pappan
arrenderade av Karlstad stad. Han
älskade att diskutera filosofiska frågor,
något som Göran tog stort intryck av. 
I familjen fanns fem bröder. Göran
beskriver sin mamma som klok,
kärleksfull och generös.

-Under tiden det var ransonering av
vissa matvaror löste hon

JAG HAR FÅTT VÄLSIGNELSEN OCH GÅVAN ATT HÅLLA PÅ

hushållningen med den knappa
tilldelningen av smör så att vi pojkar fick
varsin liten bytta med smör som stod i
skafferiet och vi fick var och en hushålla
med ransonen. Den tog slut olika fort.
Och trots att det var ganska knapert
hemma besöktes hemmet under en
längre tid regelbundet av en gammal man
från ålderdomshemmet och fick då ett
mål mat i köket. Det var självklart för
mamma att dela med sig och inget
konstigt med det.

När man hälsar på hos paret Sjönneby är
det typ sju sorters kakor som gäller och
man kan förledas att tro att Gunnel varit
hemmafru men inget kan vara mera fel.
Hon har varit heltidsarbetande
småskollärare hela sitt yrkesverksamma
liv samtidigt som Göran arbetade som
gymnasielärare/flygare och på fritiden
var bl a körledare, lekmannapredikant,
ledare av filosofiska mansgrupper och 

I n t e r v j u



ordförande i SMF i Värmland och
Dalsland. Makarna var båda
engagerade i Torsby Sångverkstad, en
amatörteater som framförde opera
och klassiska körverk. Hemmet i
Torsby var öppet och ofta gästat av
predikanter och evangelister. Det är
omöjligt att skriva om Göran utan att
nämna Gunnel. Jag måste fråga, var
inte ansvarsfördelningen för hemmet
väldigt ojämn? Kanske, säjer Gunnel
men vi hade många bra barnflickor
och barnen fick hjälpa till med olika
sysslor, annars hade det inte gått.

De är ett team. -Göran är optimisten
och visionären, jag är realisten, säjer
Gunnel. -När vi sätter axeln till får vi
mycket gjort. Vi är båda kreativa.

De kan se tillbaka på ett händelserikt
liv. -Vi har gjort många intressanta
resor, bl a vandringsresor, där Göran
har planerat allt i minsta detalj
hemifrån med boenden och
aktiviteter, t ex fixade han
operabiljetter när vi var i Wien, en
fantastisk upplevelse. Somrarna
tillbringade vi under 30 år på
Västkusten, säjer Gunnel.

Göran har haft ett antal kurser i
psykologi och filosofi för vuxna.

-Ja, under en period utbildade jag
undersköterskor i hur man förhåller sig
till döden och under 15 år hade jag
kurser i psykologi för blivande
arbetsledare i skogsbruket.

Hur kom det sej att du utbildade dej
till pilot när du hade ett bra jobb som
lä ?

lärare?

-Jag har alltid varit tekniskt intresserad
och drömmen om att få flyga föddes
tidigt. Jag är t o m uppvuxen på marken
som senare blev Karlstads flygplats.
Under 6 år var jag tjänstledig för att flyga
affärsmän och företagsledare till olika
destinationer i Europa, oftast till
Köpenhamn, det tog 25 min. Därifrån
kunde de flyga vidare med reguljärflyg till
sin slutdestination. Det här var innan
flygplatsen i Örebro byggdes och man
gjorde en stor tidsbesparing jämfört med
alternativen. Flygfältet var i Torsby och
industrierna chartrade oss. Den här
perioden anlitades jag också av Bofors
som andrepilot till deras plan som var
större.

Berätta när du gjorde bort dej i Västerås.



 Tage undrade om jag kunde
skjutsa in honom till jobbet men då fick jag
kalla fötter och tackade nej. Min Renault
CV4 var liten och skraltig och jag hade inte
kört i Stockholm förut. Jag såg framför
mej vilka rubriker det skulle kunna bli om
något skulle krångla. Den andra
statsministern jag mött var Olof Palme
som kom till den kursgården
Missionsförbundet hade i norra Värmland
då jag var ordförande där, och jag fick visa
honom runt.

En filosoferande doer
Ni flyttade till Linde år 2000 när ni var
pensionärer. Det är ju ovanligt att flytta i
den åldern och starta på nytt. Vad fick er
att bryta upp?

-Vi ville komma nära vår dotter Eva och
hennes familj för där hade vi vårt minsta
barnbarn,2 år, och vi kunde göra en insats.
Vi såg det dessutom lite som en utmaning
att börja om. Vi började
prenumerera på Bergslagsposten när vi
fortfarande var kvar i Torsby så att vi
skulle bekanta oss med orten. Där såg vi
en annons om en kurs i Lindesbergs
historia som vi anmälde oss till och där
fick vi våra första bekanta i Linde.

Och här har ni engagerat er på olika sätt.

-Förutom att vi båda under en lång tid
varit med i Tillas-kören har jag varit
engagerad i styrelsen för Masugnen och
som revisor i kyrkofullmäktige. Sen har jag
alltid, liksom min pappa, varit intresserad
av filosofiska frågor och även här i Linde
har jag haft mansgrupper i filosofi, en
grupp håller ortfarande på. Vi tar upp

-Jag hade flugit min chef i skolan som
skulle till Stockholm på ett möte. Det
blev dåligt väder och vi tvingades gå
ner i Västerås. När vi kom ut ur
terminalen hoppade vi in i en taxi
(trodde vi) och bad att chauffören
skulle skjutsa oss till järnvägsstationen.
Inga problem, sa han och började köra.
Jag blev lite fundersam när jag såg mej
om i bilen, jag såg ingen taxameter eller
andra tecken på att det verkligen var en
taxi så jag var tvungen att fråga. -Nej,
jag är Curt Nicolins privatchaufför, jag
har just lämnat honom vid flygplatsen,
men jag skjutsar er gärna dit ni ska, sa
den vänlige chauffören, som
var uppenbart road av situationen.

I det fallet träffade ni ju inte Nicolin
himself men berätta om andra
namnkunniga personer du träffat.
-När jag gjorde vapenfri militärtjänst
blev jag kompis med en kille som bjöd
mej hem till sitt sommarställe över en
helg. Det var Tage Erlanders son och
sommarstället var Harpsund. På kvällen
rodde vi ut i ekan och på morgonen var
det frukost med Tage och Aina.



gå under utan ha evigt liv.
Joh 8:32 Ni ska lära känna sanningen,
och sanningen ska göra er fria.

Och vad betyder församlingen för dig?

- Sedan pandemin har vi tvingats hålla
oss hemma p g a sviktande hälsa men vi
följer de streamade gudstjänsterna.
Församlingen är viktig och en trygghet,
där kärleken till nästan är i centrum. Jag
hänvisar till 1 Kor 13:13: Men nu består
tro, hopp och kärlek, dessa tre, och
störst av dem är kärleken.

-Vi har pratat mycket om vad jag gjort
och jag är glad att jag fått välsignelsen
och gåvan att använda de talanger jag
fått så här länge men när allt kommer
omkring är kanske inte det viktigaste
vad man gör utan vem man är avslutar
Göran.

 aktuella frågor och hur vi förhåller oss
till dem. Jag uppfattar det som att
det är ett större behov bland män att
samlas och prata medan det för kvinnor
är mera naturligt att öppna sig och
prata med varandra, de behöver inte
göra det strukturerat.

Har du några hjärtefrågor?
-Ja, vi måste försöka ”riva väggarna” i
våra kyrkor, göra kyrkorummet
tillgängligt för flera än kyrkans
medlemmar. Ett bra exempel är att vi
hyr ut lokalen till olika föreningar.

Kan du nämna några bibelord du gärna
återkommer till?

Joh 3:16 Så älskade Gud världen att
han gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte ska

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

Torsdag 30 mars kl. 14
Pilgrimens trädgård – om
odling, hälsa och att leva i årets
rytm. Linda Fintling.

Torsdag 11 maj kl. 14
Sandströms – inte bara skidor.
Göran Karlsson,
hembygdsföreningen.

Torsdag 8 juni. 
Vårresa till Kåfalla Herrgård

2 mars kl .  14
När l ivet inte blir  som vi  tänkt oss.
Margareta och Per-olov Holtti
medverkar med ord,  sång och poesi .  

Text: Annica Alexendersson.                                                                    Foto: Ingeborg Ågren Larsson



Så är vi då igång med Kristinakyrkans matkasse. Starten har varit lyckad. 
På måndagseftermiddagar åker vi runt och hämtar mat i tre butiker - fräsch mat,
som annars skulle slängas. På tisdagseftermiddagar kommer
de som har beviljats matkasse och hämtar. Under tiden vi plockar i kassen bjuds
de på kaffe och något gott bröd, som är skänkt av ett av stadens konditorier,
samtidigt som de får en pratstund med någon av våra medarbetare. Många har
barnen med sig och de trivs bra i den lekmiljö vi ställer iordning.
Vissa dagar har vi också haft möjlighet att dela ut kläder när det har varit
behovet. Behovet av mat är större än vad vi hittills haft möjlighet att hjälpa till
med och flera står i kö för att bli beviljad kasse. Vi söker därför nya vägar för att
få fler donatorer och sponsorer så att vi ska kunna hjälpa ännu fler.
Vill Du hjälpa till i det här behjärtansvärda arbetet kontakta Gun Andersson, tel.
073-8114654. Framåt våren behöver vi bl.a. någon mer som kan vara med och
hämta varor i butikerna. Tidsåtgång ca 1 timme var 3:e vecka.

Text: Gun Andersson. Foto: Ingeborg Ågren Larsson

M a t k a s s e n



Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då

skall vi se ansikte mot ansikte. 

Ännu är min kunskap begränsad; då

skall den bli fullständig som Guds

kunskap om mig. Men nu består tro,

hopp och kärlek, dessa tre, och störst

av dem är kärleken.

1 Korinthierbrevet 13:12-13

Våren 2023 har vi ett särskilt fokus på
bön och tillbedjan i Kristinakyrkan. Vår
ambition är detta ska forma våra
gudstjänster, våra grupper och
samlingar och våra egna vardagsliv.
Bibeln lovar oss att vi en dag ska få
möta Gud ansikte mot ansikte, detta är
något vi redan nu kan få uppleva som
”en gåtfull spegelbild”. 

Ett Gudsmöte kan se ut på många
olika sätt, men leder alltid till mer
tro, hopp och kärlek. Vi vill under
våren ge plats i våra liv och vår
församling för dessa
livsförvandlande möten. 

Gudstjänsterna mellan 23 april och
21 maj kommer heta ”Ansikte mot
ansikte” - en annorlunda gudstjänst
med fokus på bön, berättelser och
möte med Gud.

23 april: Den gode herden 
30 april: Vägen till livet 
7 maj: Att växa i tro 
14 maj: Bönsöndagen 
21 maj: Hjälparen kommer

"ANSIKTE 
MOT ANSIKTE"

V å r e n s
t e m a



När får jag se årets första tussilago på en dikesren?
Kanske redan i mars? En liten gul sol, som vänder
sitt ansikte till mig.

När sticker krokusen upp sitt pigga huvud vid en
husvägg och hälsar mig välkommen till ännu en vår?

Och när kommer maskinerna och sopar bort gruset
från gångvägar och trottoarer, så att det
blir rena rama fröjden att gå ut och gå?

När får vi höra koltrastens drillar igen? Och göken!

När får vi känna liljekonvaljernas doft?

Kom, alla budbärare om liv och hopp och framtid!
Vi har länge försökt hitta sätt att hantera allt vi hör
om krig, miljöförstörelse och mänskligt lidande. Vi
har beväpnat oss med ord om hopp för att bemöta
den kanonad av information om läget i världen, som
dagligen avfyras i medierna. Men det är som
hoppets frön har haft låg grobarhet. Många av dem
har fallit ned på asfalten och knastrat tillsammans
med gruset under våra fötter.

Orkar du, Gud, även denna vår brista ut i skönhet på
vår sargade jord? Är du beredd att än en gång ta
tussilago, krokus, sopmaskin, koltrast och gök till
dina bundsförvanter när du bereder jordmånen i
våra hjärtan, så att hoppets frön kan gro där? Så att
hoppet kan slå ut i blom, mogna och fröa av sig i
handling?

Till dig, Gud, står vårt hopp!

ETT GRYENDE GROENDE HOPP

Text & bild: Margareta Holtti

K r ö n i k a



Varje barn har ett unikt värde och varje
barn är älskat av Gud! Samtidigt vet vi att
det är barnen som drabbas hårdast av
fattigdom och att barnäktenskap och
barnarbete är en realitet i Asien. Vårt
uppdrag som kristna är att stå upp för
rättvisa och ge barnen en röst och därför
arbetar vi i EFK tillsammans med våra
partnerorganisationer i Afghanistan,
Bangladesh, Indien, Kambodja, Nepal och
Thailand för att ge barn trygghet,
skolgång och framtidstro. Genom ett
långsiktigt arbete byggs tillit i
relationerna med föräldrar, lärare och
ansvariga makthavare i samhället och när
de utmanas att se sin roll och sitt ansvar i
att förebygga och skydda barnen ser vi
hur barnen får det bättre. Barnen har
drabbats hårt av pandemins
konsekvenser och då finns vi där! 

Våra partners har utmanats av covid-19-
pandemin. Många förebyggande insatser
blev framflyttade. Skolorna var under en
stor del av 2021 stängda och familjer blev
än mer utsatta då förlorat sina inkomster,
vilket har påverkat barnen. Dessutom har
våld i hemmet och barnäktenskap ökat
dramatiskt. Våra partners har ändå
lyckats arbeta för barnens bästa genom
att vara kreativa och hitta nya sätt att
arbeta på. Fler föräldrar är idag också
medvetna om barns rättigheter och deras
rätt till en god hälsa. 

I Kambodja bor en man som heter Him
och som arbetar tillsammans med vår
partner. Han berättar att hans
arbetsuppgifter är att stärka kunskapen
om barns rättigheter. 

Text: Therese Sidestam, Evangeliska frikyrkan

R a p p o r t  f r å n  p r o j e k t e t  B a r n s
r ä t t i g h e t e r  i  A s i e n :  K a m b o d j a

Him jobbar även med att uppmuntra
föräldrar att tillåta men också uppmuntra
sina barn att gå kvar i skolan så att de inte
hoppar av utan förstår värdet av
utbildning. Han vill i sitt arbete främja
barns rättigheter och se till att barn växer
upp under trygga förhållanden där barn är
skyddade. Han säger att det är viktigt att
jobba vidare med kunskap och utbildning
kring barns rättigheters så att föräldrar
och andra vuxna har en god attityd och ett
gott beteende mot barnen. 

Vad vill vi 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 - barn som måste försörja
familjen, gifts bort eller inte får stöd
hemifrån att studera vidare. 
·Fortbilda lärare och stärka skolföreningar
och föräldragrupper att arbeta för trygga
att barn 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.



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

Gun Andersson
Marie Brix Schou
Annica Alexanderson
David Fiske

Nästa nummer (juni till augusti -23) 
kommer i slutet av maj.
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