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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:

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa av den heliga
Anden, föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket, uppstod från de döda
på tredje dagen,
steg upp till himmelen,
sitter på Guds, den allmäktige Faderns,
 högra sida och ska komma därifrån för att
döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap, 
syndernas förlåtelse, 
kroppens uppståndelse
och  det eviga livet.

Vision
Vi vill vara en öppen gemenskap för hela
livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar
mig, dig, Lindesberg och världen. 

Vi vill nå fler med Jesus kärleksbudskap och
vara en mötesplats för människor med olika
bakgrunder, traditioner, länder och åldrar.

Presention
VILKA ÄR VI?



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

Andakter
Varje vecka lägger vi upp ett par andakter utifrån bibelläsningsplanen på facebook och
youtube.

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

Bibelläsningsplan 
Nu när vi inte kan mötas i kyrkan är det ännu viktigare att läsa bibeln och be hemma. Vi har
tagit fram en bibelläsningsplan som följer Markusevangeliet. Samtala och be gärna kring
texten med någon. På Kristinakyrkans Facebook och Youtube dyker andakter upp. Varje
dag får vi en text, ett utropstecken (något vi lär oss om Jesus), en fråga (något att fundera
på) och en kort bön. Glöm inte att läsa och leva med bibeln även nu!

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

https://www.twitch.tv/kristinakyrkan_lindesberg

V A D  F I N N S  I  K R I S T I N A K Y R K A N ?

Vår verksamhet



En av alla grupper som normalt sätt träffas i
Kristinakyrkan är Stickträffen. De stickar tröjor och
annat som ska hålla barn i Rumänien varma på
vintern. Deras engagemang för fattiga låter sig
inte stoppas av en pandemin och en dag i
november samlade de ihop allt de stickat under
året. Deras vackra plagg fyllde flera bord och
packades sedan ner i kassar som körde till Skara
och organisationen Slättmissionen. 

På bilden ser ni Marianne Wikan, Margareta
Eriksson och Margareta Tillas.  Det är lätt att bli
imponerad av deras engagemang och kunskaper.
Snart lär det bli dags att lasta nästa 
omgång av värme!

V A D  G Ö R  S T I C K T R Ä F F E N ?

Tillbakablick

Mer värme till Rumänien!

Text: David Fiske     Foto: Ingeborg Ågren Larsson



I vår församlingsvåning har en tavla med vår vision satts upp. Detta för att påminna oss om vad vi vill vara och göra
som församling. I denna text får vi lära känna konstnären bakom den vackra tavlan.

Arvin Shabroo är 33 år gammal, kom till Sverige hösten 2018 som 
asylsökande via Turkiet, Italien, och Tyskland. Han har växt upp i 
Teheran, Iran i en familj där de är 7 syskon, 3 pojkar och 4 flickor. 
Pappan dog när Hassan var 10 år gammal och mamman dog för 5 år 
sedan. Han lärde tidigt att känna familjen Razazi, (varav flera är 
medlemmar i församlingen), då han hittade Vincent på lekplatsen. 
De bodde i samma område och det blev så småningom det som 
avgjorde, att han och hans bror Mehdi kom hit hösten 2018. I januari 
2019 filmade Mehdi utomhus det vackra vinterlandskapet, vilket några
 tolkade som att han förberedde inbrott i bostadsområdet. Polisanmälan 
och förvaring i Skåne innan han skickades till Italien, där han som tur fick
 permanent uppehållstillstånd. Arvin har tyckt om att rita och måla sedan 
han var barn. Gick konstlinje på gymnasiet och har studerat konst på 
universitetet samt gått kurs i animation och edition. 

Arvin har bl.a. illustrerat en  barnbok i Iran, och i Sverige har han gjort ett flertal skyltar till caféer, restauranger och
pizzerior. I Iran hade han eget företag som arbetade med att designa och sy damkläder. Han har även varit instruktör i
konfu (kampsport) i många år. Han har nu fått ett tillfälligt uppehållstillstånd på 3 år och hans framtidsdröm är förstås
att så småningom få permanent uppehållstillstånd, att kunna starta ett konstföretag, att illustrera en barnbok igen och
att kunna köpa ett hus i skogen.

V E M  H A R  G J O R T  D E N  N Y A  T A V L A N  I  K Y R K A N ?

Inblick

Text och Foto: Marie Brix Schou



Margareta Eriksson

-Jag läser bibeln mycket har en andakt varje
morgon, innan min morgonpromenad. Då
följer jag bibelläsningsplanen för
Markusevangeliet. På söndagar tittar jag på
vår gudstjänst. Under mina promenader så
får jag ofta många gamla sånger för mig. Till
exempel "hela vägen går han med mig" och
andra psalmer. 

-Varje vecka går jag en promenad med en
vän i församling. Vi samtalar om allt möjligt,
mycket om den Helige Ande och så ber vi
tillsammans. 

-De gånger vi träffades utomhus med
hemgruppen har varit mycket viktiga. 
Under året har vi delat mer av våra egna
erfarenheter av Gud. Det har varit
betydelsefullt.  

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

Röster från Kristinakyrkan

Rebecka Gustafsson

-En viktig sak för mig under pandemin har
varit min digitala tjej-bönegrupp som jag har
med några av mina tjejkompisar från
bibelskolan. Vi har under ca 1 ½ år haft en
digital bönegrupp och idén föddes när vi
började flytta längre ifrån varandra och vi inte
längre kunde träffas fysiskt. För oss har det
funkat väldigt bra och sen i våras när Corona
kom och man skulle börja ha social distans
så var det väldigt skönt att ha den gruppen
som kunde fortsätta. Det blev ett väldigt
skönt stöd för mig i min tro. Så jag skulle vilja
tipsa om att nu när man inte kan ses fysiskt
att testa att ha bönegrupp online, det blir ett
sätt att fortsätta kunna ha en
bönegemenskap trots att vi inte 
kan ha det fysiskt. 

Under pandemin har vi inte bara behövt lära oss nya sätt att resa, handla och umgås på.
Även vårt sätt att leva ut vår kristna tro har behövt förändras. För många är gudstjänsten,
bönegrupper och andra träffpunkten viktiga. Men hur kan man göra nu när vi uppmanats att
inte träffas? Inblick har ställt frågan "Hur har du levt ut ditt kristna liv under pandemin?" 
till två av våra medlemmar.

Text: David FIske



Under pandemin har vi börjat att sända våra gudstjänster via
internet. Till en början var detta ett komplement till att komma till
kyrkan, men numera får ingen besökare vara i kyrkan. Mellan 70
och 90 personer brukar följa gudstjänsten hemifrån och i kyrkan
finns max åtta medverkande och tekniker. 
Allt enligt gällande regler.

Förutom ljudbord och dator till projektorn har vi numera
en ljusmixer för att styra strålkastare, en bildmixer för att
kunna välja vilken kamera som ska synas, en dator som 
sköter streamingen och tre till fyra kameror. Allt detta 
sköts av tre tekniker: en för ljudet, en för bilden och
en vid kamerorna. Inför vissa gudstjänster filmar
vi inslag i förväg. Detta för att fler ska kunna 
medverka och minska smittspridningen.

I planeringen för varje gudstjänsten står inte
bara vem som ska göra vad som tidigare, 
utan även var. Kyrkans estrad är indelad i
fem scener och kameramannen är alltid 
uppmärksam på vilken scen som ska
användas härnäst. 

Åke Ebegård och Lars Tybell har köpt
in och installerad utrustningen.
En ny grupp, streaminggruppen, har 
startats innehållande Tha Dah Tsee. 
Herni Doh, Samuel Amanuel, 
Edvin Fiske och fler namn är på
gång. Tillsammans  med 
ljudgrupp och bildgrupp tar
de gudstjänsten hem till oss
andra. Något som vi är 
mycket tacksamma för.

Text och bild:
David Fiske

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

En blick bakom kulisserna



Som vi meddelat tidigare är det lite svårt att få
fram information om våra missionsprojekt i
dessa coronatider. Mycket är nedstängt över
hela världen och arbetsformerna för diverse
projekt har tvingats till förändringar.
 
Idrottsskolorna i Kongo har just nu ingen
verksamhet utan har använt den här perioden
till att göra upprustningar och förberedelser för
kommande verksamhet. Nepals vänner
skickade oss sin e-tidning i början av
december och beklagar att de tvingades ställa
in en planerad Nepaldag i Karlstad. Nepal har
stängts ner i flera omgångar vilket också
drabbar skolverksamheten som vi är med och
stödjer. Flera medarbetare har också varit
smittade.

Från SIRA-skolorna kom en hälsning i
november där de skriver: ”Tillvaron är lika
otrygg idag i Betlehem som för 2000 år sedan
då Maria och Josef tvingades fly med sin son.
Idag tillhör ett antal av skolans elever
flyktingfamiljer som bor i några av
flyktinglägren i Betlehem och Jeriko.”

Asienprojektet ”Ge barn en trygg och hälsosam
uppväxt” rapporterade tidigare: Vi har fått tänka
om och hitta alternativa lösningar för att nå ut i
våra projekt när länderna i Asien stängt ner. Alla
var snabba med att ge information och jobba
förebyggande för att förhindra smitta i de
områden vi jobbar. I en kris är det barnen som
blir mest lidande och med nedstängda skolor
har risken ökat för barnarbete, barnäktenskap,
våld och övergrepp. I  Kambodja gör man
hembesök i riskgrupper. 

I Nepal jobbar man genom föräldragrupper och
förser dem med material och pedagogiska
verktyg för att hjälpa barn med hemstudier
Online. I Afghanistan sänds radio- och tv-
program med information om krishantering och
en telefonlinje har öppnats för barn som
behöver stöd.

De två av våra projekt i Myanmar som finns i
karenstatens bergstrakter är för tillfället
isolerade utan möjlighet till kontakt, men ifrån Ko
May Myaw fick vi häromdagen en hälsning. Som
ni ser på bilden fortsätter man med vissa
samlingar i den lilla kyrkan – dock verkar alla
vara iförda munskydd!

Hälsningar från Missionsrådet: Tore Tormod,
Roset Laresé, Law May och Lennart Boström

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

Utblick



Vår vänskap började för över 40 år sedan då
jag och min familj flyttade till Lindesberg. Vi
kände ingen men sökte oss till gudstjänst i
dåvarande Baptistkyrkan.  Snabbt blev vi
välkomnade och Birgit bjöd hem oss
tillsammans med Gun o Ronny Samuelsson,
hon spillde ingen tid och vi kände oss hemma
på stubben.  Birgit var då starkt engagerad i
kyrkans ungdomsarbete och i hennes
lärartjänst fick hon så småningom även ansvar
för skolans kontakt med alla invandrarfamiljer
med barn som kom. Det började med kurderna
och afghanerna på 80-talet och på 90-talet kom
flyktingarna från Balkan. 

Du startade invandrarträffar i kyrkan. 
Hur började det?
-Det ena gav det andra. Jian Sharef, en av de
första kurderna, frågade mig om jag visste
något ställe där de kunde samlas. På den
vägen kom vi igång med invandrarträffar i
kyrkan. Det började med att kvinnorna skulle
träffas men snart var både männen och barnen
med. Då var det liv i luckan. Hjälmarlägret, en
vecka på sommaren, kom att bli en höjdpunkt
för den här gruppen. Då träffades invandrare
från hela Mälardalen och hade olika aktiviteter
och fördjupade sig i kristen tro.

V E M  Ä R  D U ?

Intervju

Min fantastiska väninna, Fru Lindesberg, Birgit Tybell
De flesta deltagarna var ju muslimer. Jian
översatte. Vi var den största gruppen från
Lindesberg. 

”När svenskarna får problem ringer de 112 men
vi invandrare ringer 611809 (Birgits tel),”,sa
Jian vid ett tillfälle. 2005 kontaktade
kommunen Birgit och förvarnade om att det
skulle komma ett folkslag de inte kände till 
– karener - från Burma som kvotflyktingar.  -
Dom känner jag till, sa Birgit, vår församling
hade då ett missionsåtagande i deras hemland.
De kom i omgångar och Birgit följde med
kommunens representanter och tog emot på
flygplatsen.  Totalt kom ca 50 personer. Det var
en stor omställning för dem att komma hit men
de var kristna och kom till kyrkan från första
söndagen. Det var många både från kyrkan och
utifrån som hjälpte till med kläder och leksaker.
De hade aldrig sett en elektrisk spis eller
tvättmaskin så även det fick de hjälp med.

Berätta om din uppväxt 
och hur du blev lärare.
-Jag växte upp i ett varmt kristet hem i
Mullhyttan, mina föräldrar var lantbrukare.
Tidigt lärde min fostersyster mig att läsa, jag var
så otålig på att få börja skolan. Jag och min
bror läste allt vi kom över. Utbudet var inte så
stort men hemma fanns årsböcker från
missionsskolan med bild och namn på eleverna
som gick där. Dom lärde vi oss snart, sen gick
vi över till telefonkatalogen, alla abonnenter
med nummer 001-200 i Mullhyttan och
Fjugesta. I sjätte klass fick jag hjälpa läraren
med dem som hade läs- och skrivsvårigheter,
fast det begreppet fanns ju inte då. ”Ja, du
Birgit, du blir nog lärare när du blir stor –
åtminstone söndagsskollärare” sa han. Jag blev
ju både och till slut men jag var så otålig. 



När jag gått ut praktiska realskolan var jag
för ung för att söka in på seminariet men jag
fick tips om en lärare som behövde ett
hembiträde i Örebro och när havren var
skördad kunde jag hyra ett rum och börja
där. Tiden gick fort och snart var jag 17 år
och kom in på seminariet i Linköping. Det är
62 år sen vi gick ut och vi har i alla år hållit
kontakt genom att alla skriver klassbrev en
gång om året och fram till i år, då pandemin
slog till, har vi träffats en gång om året då vi
har turats om att vara värd och göra program
för träffen som vi har på orten vi bor. Vi har
varit på olika platser från norr till söder.

Och när kom du till Lindesberg?
-Direkt efter seminariet -58. Min första klass
var en fyra på Brotorpsskolan. Jag
ansvarade för alla ämnena som ingick i
läroplanen som slöjd och gymnastik trots att
det inte fanns utrustning där. Vi fick cykla till
Kristinaskolan där vi hade gymnastik och i
syslöjden fick vi göra all sömnad  för hand.
Jag engagerade mig i Baptistkyrkan och fick
många vänner där. En av medlemmarna var
Björn-Håkan men det dröjde några år innan
vi blev ett par och gifte oss -65 och snart
kom barnen Eva och Lars. Björn-Håkan gick
bort för över 30 år sedan. Det var tungt.

Handtaget startas
För att återkoppla till karenerna gick Birgit
och jag ovetande om varandra i samma
funderingar. Karenerna var så duktiga
praktiskt och hjälpsamma men hade svårt
med svenskan. Arbetsmarknaden var
kallsinnig men karenerna ville inget hellre än
att göra rätt för sig. Kerstin Söderlund
snappade upp bådas funderingar och
tipsade Birgit som ringde mej direkt. Vad
härligt med någon som såg möjligheterna
istället för hindren! 2011 startade vi vår
städfirma på våren i blygsam skala med Mu
Thay och Ruth Tha och med Birgits stora
kontaktnät som kundbas. Nöjda kunder blir
som ringar på vattnet och flera karener knöts
till företaget. Idag är företaget en ekonomisk
förening med 8 personer på lönelistan och
en handfull svenskar som arbetar ideellt.

Vad blir du glad av?
-Jag tycker om att vara bland människor. Jag
vill inte vara ensam. Det här året har varit
jobbigt med all isolering, men vi är många
som längtar efter gemenskap. 



Diakoni ligger mig varmt om hjärtat och då är
telefonen fantastisk. Och jag älskar
församlingen! Sen (kanske lite otippat)
gillar jag sport; handboll, friidrott och all
skidsport. Och så frågesport! Jag
missar sällan de programmen på TV.Jag har
tyckt om att resa. En resa som jag aldrig
glömmer var när jag och två kollegor åkte till
Sarajevo -97 där fick se hur man byggde upp
en skola efter kriget. Sabrina, vår 
 hemspråkslärare, hade kontakterna och för att
hjälpa en vän till henne hyrde vi hennes
lägenhet istället för att bo på hotell. På natten
blev det ett konstigt oljud som tilltog alltmera.
Jag blev livrädd och kunde inte förstå vad det
var. Det var omöjligt att sova. Till slut tog jag
kudde och täcke med till badrummet som låg
längst in i lägenheten och la mej i badkaret
och somnade. Nästa dag fick jag förklaringen.
Det var de många hundarna som blivit
hemlösa under kriget som ylade på nätterna. 

Har du något motto?
-Ingenting är omöjligt. Vi hade en rektor på
seminariet som sa ”Kom ihåg flickor, även om ni
inte kan spela, sjunga eller vet något om
musik ska ni kunna starta en kyrkokör dit ni
kommer. Ta reda på vilka som kan få dom sen
att göra det.”

Bibelord du återkommer till?
-Kärlekens lov, 1 Kor 13 och Matteus 6:33-34 –
Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska
ni få allt det andra också. Gör er inga bekymmer
för morgondagen. Mitt liv har inneburit många
upplevelser, såväl glädjefyllda och inspirerande
som jobbiga men min önskan har alltid varit att
få vara ledd av Gud.

Vi ser framåt och hoppas på 2021. 
Vill du ha koll på tiden och samtidigt
stötta församlingen kan du även i år
köpa Handtagets almanacka, pris 50 kr.
Ingeborg Ågren Larsson har även i år
fångat in fina bilder från Lindesberg och
Handtagets verksamhet. Leverans vid
dörren förutsatt att du bor i Linde, 
beställ genom att ringa eller sms:a
Annica 070-2279598

Text:  Annica Alexanderson
Foto: Ingeborg Ågren Larsson, 
Kerstin Schönström



Ekumeniska Böneveckan 2021

Varje anordnas Ekuemeniska böneveckan
under vecka 3. Det är en tid där kristna får
olika kyrkor möts för att be för vår värld.
Detta är får vi mötas på ett annorlunda sätt.
Var gärna med på våra ekumeniska
samlingar som detta år blir digitala. 
Årets tema är: Bli kvar i min kärlek

Bönesamlingar på Zoom

Tisdag 19 januari kl. 18.30
Torsdag 21 januari kl. 18.30
Söndagen 24 januari kl. 18.30

Hitta länk på www.kristinakyrkan.se eller
maila info@kristinakyrkan.se

Andakter på Youtube

Måndag, onsdag och fredag kommer
andakter läggas ut på Youtube. Sök efter
Kristinakyrkan Lindesberg!

Kollekt

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

Församlingens Årsmöte

Församlingens årsmöte startar den 31 januari 
2021 kl. 10.00. Första delen är en gudstjänst
som du har se med denna länk:

Årsmötets förhandlingar sker via Zoom och
startar efter gudstjänsten, cirka 11.00. 
Länken mailas ut i god tid.

V A D  Ä R  P Å  G Å N G ?

Händer i Kristinakyrkan

Info för barn ungdom och familj

Nu i början av året så kommer vi ha någon form
av aktivitet för våra barn, ungdomar och familjer
eller den som vill haka på. Det kommer att
kunna genomföras ute och när man vill, för att
så många som möjligt ska kunna vara med. För
mer information håll koll på vår hemsida och
församlingens facebook.

...



3 Januari kl. 10

Tema: Så att andra ser
Bibelord: Matt 6:1-8,16-18
Medverkande: David Fiske,
Rebecka Gustavsson, Maria Laresé
m.fl.

10 Januari kl. 10

Tema: Din vilja ske
Bibelord: Matt 6:9-14
Medverkande: David Fiske, Malin
Marklund m.fl.

24 Januari kl. 10

Tema: Bli kvar min i kärlek
Bibelord: Joh 15:5-9
Avslutning på ekumeniska
böneveckan
Medverkande: David Fiske, m.fl.

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

Kalender

På grund av pandemin ser vår
verksamhet mycket annorlunda
ut. Vi hoppas att kunna träffas
fysiskt och starta upp våra
verksamheter och grupper igen.

Förändringar av planeringen kan
ske snabbt. Därför står endast
gudstjänsterna för januari i detta
nummer. Se ww.kristinakyrkan.se
för uppdateringar och planeringen 
för februari.

17 Januari kl. 10

Tema: Förlåtelse
Bibelord: Matt 6:14-16
Medverkande: Per-Olof Holtti,
Rebecka Gustavsson, m.fl.

31 Januari kl. 10

Tema: Skatter i himlen
Bibelord: Matt 6:19-24
Församlingens årsmöte fortsätter
efter gudstjänsten på Zoom
Medverkande: David Fiske, Marie
Brix Schou, Ezekiel James m.fl.

Gudstjänsten den 17 januari
kommer att handla om förlåtelse. 



V A D  H A R  V I  D E L A T  U T ?

Julblomma

Församlingens diakoniråd ansvarar för att varje ge en
julblomma till församlingens medlemmar som är över 80
år eller som haft en svårt år. Detta år där många upplevt
ensamhet och isolering känns detta extra viktigt. Vi har
gett en julblomma som två av diakonirådets medlemmar
gjort iordning. Denna vackra julblomma pryder nu sin
plats runt om i Lindesberg. Att lämna årets blomma
handlar mer om att ge tid för någon än att själva gåvan.
Och kanske är det så att det största gåvan vi kan ge är
tid för varandra. Detta även om gemenskapen denna
gång fick ske utomhus eller i trappuppgången. 

Kristinakyrkan knackar på

Julklapp och fredagsmys

Vi har nu under december åkt runt till alla våra barn
och unga i församlingen för att lämna en
uppmuntran och visa att vi som församling
fortfarande finns kvar. Barnen fick en liten julklapp
med pyssel och julgodis och våra ungdomar fick lite
fredagsmys och uppmuntran. Vi fick se att detta var
väldigt uppskattat och man märkte att många saknar
samlingarna i kyrkan och längtar efter att få ses
igen.

Detta år har inget varit sig likt och många som varit
vana att kunna ta sig till kyrkan har behövt hålla sig
hemma. Mot slutet av hösten började det gälla oss
alla. Därför har Kristinakyrkan denna jul knackat på
många dörrar med julklappar, fredagsmys, julblommor
och julkassar. 

Julkasse

Tillsammans med Pingstkyrkan i Lindesberg och andra
församlingar i kommunen ger vi kassar med mat, godis
och annat inför julen till personer i behov av hjälp.
Hushållen får erbjudandet under hösten och julkassarna
delades ut den 19 dec. Vi sponsrar med kostnaden för tio
kassar som vi sedan delade ut. Flera butiker i Lindesberg
är med i denna satsningen och sponsrar med mat 
och godis. Text:  David Fiske och Rebecka Gustafsson



Vad vill du att vi
ska be för?
V I  T R O R  P Å  E N  G U D  S O M  V I L L
O C H  K A N  H J Ä L P A  O S S

De flesta av oss bär på saker som vi
önskar att Gud ska hjälpa till med. 
Det finns en stor vinst med att dela 
dessa böneämnen med någon. 

Varje gudstjänst och bönesamling ber vi
för de böneämnen som kommer in. Du
kan vara anomyn eller skriva ditt namn.
Ditt böneämne kan även stanna hos
pastorn och inte nämnas i någon samling
om du vill det. 

Maila: Info@kristinakyrkan.se
Eller ring vår Pastor, David Fiske: 070
4971266. Det går också bra att lämna 
en lapp i brevlådan.

En hälsning
från Pastorn
D A V I D  F I S K E

Vi lever i ett splittrad och polariserat
samhälle där vi genom sociala medier
kan välja att bara lyssna till de vi håller
med. Jag tror att vägen till enhet och
ödmjukhet inför varandra och våra
olikheter går genom korset. Med Jesus
som föredöme kan vi få kraft och
inspiration att inte bygga murar mellan
oss utan närma oss varandra. Min bön är
att 2021 ska bli ett år som präglas av
närhet. Både som en kontrast till
pandemins distansering, men också som
ett vaccin mot polarisering och splittring.
Låt oss tillsammans se detta bli
verklighet!



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

Hör av dig till
info@kristinakyrkan.se om du har
frågor eller förslag

Den övre bilden på framsidan är
tagen av Tha Dah Tsee


