NYHETER FRÅN
KRISTINAKYRKAN I LINDESBERG

Inblick

Nr 5. September till Oktober 2021

Presention
VILKA ÄR VI?

Vi är

Vi tror

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.

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.

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.

Kristinakyrkans centrum är Jesus Kristus och
vår tro kan bland annat sammanfattas i
trosbekännelsen. Läs mer på vår hemsida.

Vår verksamhet

VAD HÄNDER I KRISTINAKYRKAN I HÖST?

Välkommen till höstens samlingar:
Höstens gudstjänster

Ny konfa-grupp drar igång!

Under nio gudstjänster i höst har vi det
övergripande temat "VARDAGSNÄRA - Gud
är VAR DAG NÄRA". Vårt behov av närhet har
kanske aldrig varit tydliga än under pandemin.
Men vad betyder det att leva nära Gud? Och
hur ska vi egentligen lyckas med att leva nära
varandra?

Tillsammans med pingstkyrkan erbjuder vi alla
som går eller börjar högstadiet, att gå
konfirmation 2021/2022. Gruppen träffas
onsdagar kl. 17 med start den 1 september.

Välkomna till höstens gudstjänster och
fundera på dessa stora frågor och andra
tillsammans med oss.

VARDAGSNÄRAGud är VAR DAG NÄRA

Ta möjligheten att utforska vad kristen tro
handlar om och bilda din egen uppfattning. Vi
kommer att göra många roliga saker
tillsammans och åka på övernattningar och
läger.
Läs mer på: www.kristinakyrkan.se

Information om våra gudstjänster
På grund av pandemin:

22/8 Del 1. Guds rike är nära.
Mark 1:14-15
29/8 Del 2. Vem är Gud nära?
Ps 34:1-11,19
5/9 . Del 3. Att dra sig närmre Gud
Jak 4:8
12/9 . Del 4. Hinder för närheten?
Ps 51:1-14
26/9 Del 5. Vardagsnära
3/10 . Del 6. Nära varandra, löftet.
Ef 3:14-21
10/10 Del 7. Nära varandra, förlåtelse
Matt 18:21-35
24/10. Del 8. Vägen närmare varandra.
1 kor 13:1-13
31/10 Del. 9. Nära Gud och varandra

T

- Håller vi avstånd till varandra under hela
gudstjänstbesöket
- Sitter vi familjevis
- Spritar vi händerna
- Stannar vi hemma vid symptom
- Använder vi alla våra entréer
Efter gudstjänsten går de som sitter längst
bak ut först. Samtal och mingel sker utomhus.
Vi avvaktar med kyrkfika tills vidare.
Även nattvarden väntar vi med.
Tills vidare streamar vi gudstjänsten på
internet. Gudstjänsten streamas live och
sparas inte. Endast medverkande på scenen
syns i bild. Gudstjänstdeltagare kommer inte
att filmas.
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Kalender
SEPTEMBER

VECKA 35

VECKA 37

30 /8 MÅNDAG

13 /9 MÅNDAG

15.00 Stickträffen
18.00 Riasamling

15.00 Stickträffen
18.00 Riasamling

1/9

15/9 ONSDAG

ONSDAG

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.30 Young Adults

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.30 Young Adults

3/9 FREDAG

17/9 FREDAG

17.00 Tonår Special. Utflykt

19.00 Tonår

5/9 SÖNDAG

19/9 SÖNDAG

10.00 Gudstjänst
Tema: VARDAGSNÄRA. del. 3.
Medverkande: David Fiske, Say Nay
Moo, Marie Brix Schou, Eva Sjönneby
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

10.00 Tillsammansgudstjänst
Tema: Abraham - en person som
litade på Gud. Besök från
Erikshjälpen.
Medverkande: David Fiske, Marta
Amanuel, Htoo Pler Say m.fl.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

VECKA 36

VECKA 38

8/9 ONSDAG

22/9 ONSDAG

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa

10/9 FREDAG

24/9 FREDAG

19.00 Tonår

19.00 Tonår

12/9 SÖNDAG

26/9 SÖNDAG

10.00 Gudstjänst
Tema: Vardagsnära del 4.
Medverkande: David Fiske,
Eva Boström, Kjell Eliasson
Söndagsskola. Församlingsmöte.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

10.00 Gudstjänst
Tema: vardagsnära Del 5.
Medverkande: Lennart Boström,
Margareta Widlund Nilsson m.fl.
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

Kalender
OKTOBER

VECKA 39

VECKA 41

27 /9 MÅNDAG

11/10 MÅNDAG

15.00 Stickträffen
18.00 Riasamling

15.00 Stickträffen
18.00 Riasamling

29/9

13/10 ONSDAG

ONSDAG

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.30 Young Adults

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.30 Young Adults

1/10 FREDAG

15/10 FREDAG

19.00 Tonår

19.00 Tonår

3/10 SÖNDAG
10.00 Gudstjänst
Tema: Vardagsnära. del. 6.
Medverkande: David Fiske, KueHser
Wah, Malin Runesson m.fl.
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

17/10 SÖNDAG
10.00 Tillsammansgudstjänst
Tema: Jakob - en kille som
brottades med Gud
Medverkande: David Fiske,
Rebecka Gustafsson, Malin
Marklund m.fl.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

VECKA 40

VECKA 42

6/10 ONSDAG

20/10 ONSDAG

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa

7/10 TORSDAG
14.00 Torsdagsträffen, för daglediga

22/10 FREDAG

8/10 FREDAG
19.00 Tonår
10/10 SÖNDAG
10.00 Gudstjänst
Tema: Vardagsnära del 7.
Medv: David Fiske, Ingemar Lindgren.
Söndagsskola. Församlingsmöte.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

19.00 Tonår
24/10 SÖNDAG
10.00 Gudstjänst
Tema: Vardagsnära Del 8.
Medverkande: David Fiske, Maria
Laresé m.fl. Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

Kalender
OKTOBER

VECKA 43

29/10 FREDAG

25/10 MÅNDAG

31/10 SÖNDAG
10.00 Gudstjänst
Tema: Vardagsnära del 9.
Medverkande: Malin Runesson, Lennart
Boström, Paweh Kumoon m.fl.
Söndagsskola.
18.00 Sport för unga och gamla i
Brotorpskolans gymnastiksal

15.00 Stickträffen
18.00 Riasamling
27/10 ONSDAG
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.30 Young Adults

19.00 Tonår

Tillbakablick

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER

Under åtta söndagar denna sommar var inte
Loppholmarna bara en plats för lek, picknick och
bad, utan även en plats för gudstjänst. Vi satt i
solstolar, direkt på marken eller stod lutade mot
ett träd och fick sjunga lovsånger och psalmer,
lyssna till predikan, be tillsammans och njuta av
naturen.

En lång rad medverkande hjälptes åt tillsammans
för att göra dessa gudstjänster och vi tackar så
mycket för all tid och planering som lagts ner.
En av anledningarna till att vi flyttade ut
gudstjänsterna under sommaren var naturligtvis
pandemin och många uttryckte stor glädje att
äntligen kunna träffas igen.

Under juni och juli strålande solen och vi sökte
alla efter skugga. De tre planerade
utomhusgudstjänsterna i augusti fick dock
flyttade in på grund av regn och blåst.
Fem av sommaren gudstjänster skedde
tillsammans med pingstkyrkan.

Vid den allra första gudstjänsten, som var ute vid
Kåfalla Herrgård, inledde vi därför med sången:
"Jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad när jag ser dej,
jag blir så glad, så glad,
så glad när jag ser dej."

Text och foto: David Fiske

Betraktelse
EN NY BÖRJAN

Efter sommaren brukar allt det vanliga börja igen.
Hösttermin i skolan och nya tag på jobbet. I
kyrkan lägger vi in en högre växel. Så har det
alltid varit. Ordningen i tillvaron återställs efter
sommarlov och semestrar.
Men nu då? När pandemin är på upphällningen…
eller är den det?
När det vanliga satts på paus och ovanligheten
tagit dess plats så länge, vet vi knappt hur vi ska
bete oss. Det nya normalläget kan bli något annat
än det vi tidigare brukade se som självklart.
Det är just vid tillfällen när vi varit berövade
sådant som vi tagit för givet, som vi får en chans
att se med nya ögon på livet. Det kan räcka med
en veckas förkylning för att uppskatta lukt och
smak och kroppskrafter som återvänder. Nu har
en världsvid pandemi försatt oss alla i
undantagstillstånd, hittills i ett och ett halvt år. På
samma gång har en del av oss drabbats av
sjukdom och sorg, som förändrat tillvaron tillfälligt
eller oåterkalleligt, parallellt med att andra har fått
barn, som redan tagit sina första steg.

Sådant som kallas ”livets gång” pågår samtidigt
som pandemi och akut klimatkris förmörkar vår
värld och utmanar oss.
Det går inte att fortsätta som tidigare. Men går det
att börja om? Att börja om med en nyvaknad
tacksamhet? Kan de erfarenheter vi fått hjälpa
oss att se varandra som gåvor? Själva livet är en
gåva, oavsett de begränsningar av olika slag som
omger oss i olika skeden av vårt livslopp.
Innanför begränsningarna finns möjligheterna.
Tacksamheten hjälper oss att upptäcka dem.
En ny höst är på intågande med hög klar luft,
färgsprakande träd och den där speciella doften i
skogen. Vi får vara en del av denna skapelse och
fylla våra lungor och hjärtan med det goda som
strömmar emot oss. Förundran och tacksamhet
gränsar till varandra. Det ena leder till det andra.
Och bönen banar väg för tacksamheten som
livshållning. Tacksamhet till alltings skapare och
upprätthållare, som håller oss och framtiden i sin
hand.
Text: Margareta Holtti

Intervju

VEM ÄR DU?

Myanmar – Thailand – Linde, Enkel resa
Htoo Pler Say
Ålder: 30 år
Kommer från: Myanmar och Thailand
Folkgrupp: Karen
Familj: Hustrun Say Lwae Moo 27 år och
dottern Alice 7 år
Jobb: Städledare & administratör på Handtaget
Trivs bäst: I den egna musikstudion eller när
han sportar
Bor i: villa i Storå

” Jag känner Guds kärlek i mitt liv ”
För ca 15 år sedan kom han hit med föräldrar,
syskon, mostrar, morbröder och kusiner. Totalt var
de ca 50 personer som i olika omgångar kom som
FN:s kvotflyktingar till Lindesberg från olika
flyktingläger i Thailand. Omställningen var total.
Htoo Pler Say var 6 år när han kom till lägret Noh
Poe från Myanmar (Burma). Vad kommer du ihåg
från Myanmar och Thailand?
-I Myanmar kommer jag ihåg skogen och huset som
var byggt av bambu, vi hade 2 rum. Vi var 7 barn
men en lillebror dog när han var bara några
månader. Jag kommer ihåg hur livlös han var.
Mamma odlade ris och grönsaker men bara till
familjen. Pappa var nästan aldrig hemma, han hade
olika jobb, bl a fraktade han frukt med en liten båt.
Vi lagade maten över öppen eld. Eldstaden var tre
stora stenar och vi eldade med bambu. Vi hade
ingen toalett utan vi gick ut i skogen, i en viss
riktning.
Vi flydde till lägret i Thailand 1997. Det hade varit
förödande överfall några år tidigare och när
mamma fick höra om att militären startat oroligheter
igen beslutade hon sej snabbt. En granne hjälpte
oss till lägret. Han hade en ko som drog en vagn
som vi åkte med. Mamma väntade då min lillasyster.
Det tog några dygn innan vi kom dit. Sen vände
grannen om och hämtade sin egen familj.

Pappa kom senare. Vi var bland de första som kom
så det var inte så välordnat.
Efter ett tag fick vi en presenning som skydd. Till att
börja med fick vi bara ris men efter hand utökades
ransonen med chili, olja, konserverad fisk (typ
surströmming) och vetemjöl. Vi fick lite kol att elda
med men det räckte inte så vi var ute och hämtade
bambu. Allt eftersom lägret växte fick vi gå allt
längre för att hämta bambun. Även här var
eldstaden tre stenar men här ordnades med latriner
för toalettbesöken.
Man fick egentligen inte gå utanför lägret men
nästan alla smög ut för att kunna jobba och tjäna
ihop till mera mat. Ett vanligt jobb var att plocka
eller plantera majs. För en dagslön kunde man i
bästa fall köpa två kycklingar. Jag smet ut med
pappa en gång då han jobbade med
markberedning och tog bort rötter för att kunna
odla majs. Ogräsbekämpning var ett annat, bättre
betalt men också mycket farligare, jobb. Man
hanterade farliga kemikalier och många dog.
Utanför lägret var vi helt rättslösa, vi fick ju inte vara
där, så det hände att arbetsgivare vägrade att
betala lönen och hotade att ange oss istället. Men
de allra flesta betalade, men så lite som möjligt. Det
var verkligen arbetsgivarens marknad.

I lägret bodde vi tillsammans med våra släktingar
som senare kom hit tillsammans med oss. Jag
gick ut 6:an där. Vårt språk är ju karen men i
skolan fick vi lära oss engelska och burmesiska.
En ruskig händelse som påverkat mig mycket var
när jag och min storebror och två andra killar
hade fått tag i alkohol och sen började klättra i
mangoträden. Jag var 13 år då. Min bror steg ut
på en gren som var för svag så han föll och låg i
koma i åtta dygn. På sjukhuset var det läkaren
som avslöjade sammanhanget då han kände
lukten av alkohol. Min bror fick svåra inre
blödningar och fick opereras. Ingen trodde att
han skulle överleva, alla bad och blev stärkta i
tron när han vaknade upp. Jag var livrädd och
led av skuldkänslor.
När vi lämnade lägret var det utbyggt med
sjukhus, dagis och skola. Det fanns då totalt 9
olika läger i Thailand med ca 30.000 flyktingar.
Dom hade fel!
Vi kom hit i olika omgångar och vår familj kom i
mars 2006. För vår del var det Sverige, USA eller
Kanada som var alternativ. Det gick mycket
rykten och i lägret hade man varnat oss för att i
de här länderna tänkte alla på sej själv och att
det skulle bli tufft. Dom hade fel. Här hade vi
släkten och kyrkan med Birgit (Tybell) som styrde
och ställde.
Jag fick börja i internationell klass för invandrare
tillsammans med min kusin Po Klet. Jag var
jätteglad att flytta från lägret men svenskan var
svår. Vi hade inga lexikon från karen till svenska
utan vi fick gå via engelskan - och kroppsspråket.
Jag var tyst, frågade inte men jag förstod mera
än jag pratade. Jag klarade inte att komma in på
något program och slutade när jag var 20. Jag
hänvisades till Arbetsförmedlingen som hade ett
program för arbetslösa, vi skulle lära oss söka
jobb och skriva CV. Det kändes helt meningslöst.
Jag slutade och fick därför ingen
arbetslöshetsersättning. Det var lite hopplöst. Då
kom Birgit och Annica och frågade om jag ville
börja praktisera på Handtaget och städa och
hjälpa till på kontoret. Ja, det ville jag men på
Arbetsförmedlingen blev det stopp. Jag hade
strukits ur deras register då jag avslutade
jobbsökarprogrammet. Birgit gav sej inte och till
slut fick jag en chans till då dom konstaterade att
hittills hade praktiktiderna hos Handtaget slutat
med anställning och det var ju det som var målet.

Gud skapade oss olika,
det gäller att hitta sin väg.
Idag har jag jobbat på Handtaget i 8 år och har
blivit varm i kläderna. Jag jobbar idag som
städare, arbetsledare och administratör. Jag
hade tur som kom till Handtaget. Städning anses
väl som det lägsta jobbet man kan ha men det
tycker jag absolut inte. Här gör man verkligen
skillnad och jag möter många tacksamma
kunder. Städning är ju fysiskt jobbigt och man är
trött när man kommer hem. Men när jag jobbar
på kontoret är jag trött på ett annat sätt. Det är
bra att varva. På Handtaget har jag bra
människor runt omkring och jag känner mej
uppskattad. I övrigt är jag ganska osäker, tror
alltid att andra är bättre och jag är konflikträdd.
Jag är fortfarande rädd för att göra fel och vad de
äldre ska säja men nu tänker jag mera att det är
ju inte dom som ska leva mitt liv. Gud skapade
oss olika, det gäller att hitta sin väg.
Olika Kulturer
Resan från Myanmar och Thailand har också
inneburit att lära sig förstå de olika kulturerna och
de olika koderna. Kan du berätta lite om det?
-Man har helt olika attityder till misstag. Mitt folk
accepterar inte misstag. Gör man fel som
upptäcks tappar man ansiktet, det är katastrof,
medan här i Sverige är det ingen stor sak, man
lär sej av misstagen. När vi böjer huvudet och
tittar i backen är det av respekt för äldre medan
det här är ett tecken på att man skäms. En karen
undviker att vara personlig. Vi är rädda för att
blotta oss. Det här försöker jag jobba med i
kontakten med Alice. Här i Sverige säjer man sitt
namn när man möts första gången. Vi säjer ”god
morgon (-middag eller -kväll)” och sedan ”Vart
ska du?”. När vi skiljs åt säjer vi ”Gud välsigne
dig”. Namnen är inte viktiga, det kommer sen.
En annan sak är attityden till aga. I vår kultur hör
det till barnuppfostran och man tar stöd av bibeln
där det står att den man älskar agar man. Här
har vi fått skola om oss och lära oss andra sätt
att uppfostra våra barn. Jag kommer ihåg vad
mycket stryk jag fick som liten, dels hemma och
dels i skolan, både av lärare och större kamrater.
Hemma kunde jag komma hem och ha slagit
mej, då kunde jag få stryk för att jag varit
oförsiktig.

I skolan kunde läraren inför hela klassen eller
t o m inför hela skolan statuera exempel om man
kom för sent och dra ner byxorna och piska
stjärten, för att inte tala om alla gånger han slog
en med linjalen. Sen när det blev rast var det de
större eleverna som gav sej på de mindre. Det
var ett tufft klimat i skolan med mycket mobbing.
Min taktik var att ligga lågt, det gör jag
fortfarande.Jag räckte aldrig upp handen för att
svara på frågor även om jag kunde svaren. Ville
inte visa mej duktig.
Gästfriheten är ett annat kapitel. Om det kom
någon som du aldrig sett tidigare till ditt hus och
kanske frågade om vägen till nästa by, skulle du
bjuda på mat (ris). Att fråga om dom ville ha mat
var oartigt, man bara tog fram maten eller fick
börja laga till något. Det är ju både bra och lite
jobbigt att alltid vara beredd. Här har vi kunnat
släppa på det och vi förstår att folk är artiga även
om dom inte tar fram mat så fort man visar sig i
dörren.
Jag är väldigt glad för mina föräldrar. Tack vare
att mamma flydde med oss till lägret fick vi ju
chansen att komma till Sverige och bygga upp
våra liv här.

Vad tycker du är kul?
-Musik är viktigt. Jag spelar gitarr och sjunger,
helst rappar. Både egna låtar och andras. Jag
har egen studio hemma. Sen gillar jag att idrotta
och röra på mej men jag är helt ointresserad av
att se på sport på TV. På semestern brukar vi
upptäcka Sverige, gärna Dalarna och Norrland,
där vi har tältat. Vi har i flera år åkt och tittat på
olika vattenfall. Det finns mycket fin natur i
Sverige.
När blev du en kristen och vad betyder tron
för dej?
-Jag har alltid haft en gudstro men i 20-årsåldern
gjorde jag ett mera medvetet val. Jag känner att
han varit med mej från Myanmar och hit. Han
hjälpte mina föräldrar att fly så vi slapp krig. Jag
känner hans kärlek i mitt liv.
Har du något bibelord som du gärna
återkommer till?
Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i
nöden, som aldrig svikit. / Psaltaren 46:2

Text: Annica Alexanderson
Foto: Ingeborg Ågren Larsson

Utblick

EN HÄLSNING FRÅN ETT AV VÅRA MISSIONSPROJEKT
Genom Kristinakyrkans samarbete med
Erikshjälpen ges stöd till fyra viktiga projekt ute i
världen.Ett av dem har vi gett rubriken ”Barns
rättigheter i Asien”. Huvudman för det projektet är
Evangeliska Frikyrkan (EFK). Om man går in på
deras hemsida och bläddrar sig fram till en rubrik
som heter ”Ge barn en trygg och hälsosam
uppväxt”, så kan man hitta följande presentation
av projektet:
"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 partners 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 och tillåts vara barn."
Ja, det första landet som nämns i presentationen
är Afghanistan, vilket väcker intresse i dessa
dagar. Jag ringde upp den regionala ledaren för
EFK, Linnea Åberg, som med familj just nu är
hemma i Sverige, men inom kort reser ut till
regionkontoret i Chiang Mai, Thailand.
Hon berättar att i Afghanistan har
EFK varit med och stött olika
projekt under många år, även
under förra talibanstyret.
EFK samarbetar med en
internationell organisation
och det som vår
församling är med och
stöder är framför
allt inriktat på att ge

utbildning och stöd till föräldrar som har barn med
olika slags funktionshinder. Det kan handla om
barn med fysiska funktionshinder men också till
exempel autism.
I den svenska nyhetsförmedlingen får vi reda att
Sydostasien nu drabbats hårt av pandemin och
att det är deltavarianten som fått stor spridning.
Jag frågar Linnea om detta och hon säger att det
är svårt att veta hur stor smittspridningen är i
dessa länder. Skamkulturen gör att mycket inte
blir rapporterat. Det finns också en ekonomisk
aspekt. Eftersom det kostar pengar att testa sig
är det helt naturligt så att många inte gör det.
Vaccinationsprogrammen har inte heller kommit
långt, så de allra flesta är helt ovaccinerade.
Nedstängningar drabbar också hårt.
Församlingarna har ofta tvingats stänga ner all
verksamhet. Även skolor har varit stängda och
många människor har förlorat arbete och inkomst.
Detta leder i sin tur lett till en dramatisk ökning av
våld i hemmet och barnäktenskap. Inom projektet
försöker man vara kreativa och hitta nya sätt att
hjälpa. I Kambodja har man fortbildat sin personal
att stärka familjer i kris. I Nepal jobbar man
genom föräldragrupper och förser dem med
material och pedagogiska verktyg för att hjälpa
barn med hemstudier.

Utblick

EN HÄLSNING FRÅN ETT AV VÅRA MISSIONSPROJEKT

I Afghanistan har sänts radio- och tv-program
med information om krishantering och en hotline
har funnits för barn som behöver stöd. I Indien
har man gett familjer möjlighet till självförsörjning
genom startandet av småföretag. Tusentals
hembesök har gjorts för att stötta särskilt utsatta
familjer.
Här följer ett exempel på hur arbetet är till hjälp
för individer, hämtat från EFK:s hemsida:

"Kushi är medlem i barnforumet Solrosen som
träffas regelbundet och talar om barns rättigheter.
Hennes pappa kunde inte få ekonomin att gå ihop
eftersom han var tvungen att betala dyr hyra för
den cykelkärra han trampade omkring på. Döttrar
ses ofta som en finansiell börda i Bangladesh.
Han började planera för att gifta bort sin dotter.
När Kushi fick höra talas om giftasplanerna visste
hon vad hon skulle göra. Hon gick direkt till sitt
barnforum som tog ärendet vidare till byns
barnskyddskommitté. Än är inte tid att gifta sig,
varken för Kushi eller medlemmarna i hennes
barnforum. Hon vill tillbaka till skolan och har
siktet inställt på sjuksköterskeyrket. (Kushi heter
egentligen någonting annat.)"

Text: Missionsrådet, genom Lennart Boström

Boktips

DEN SOM HITTAR SIN PLATS
TAR INGEN ANNANS
Den kraft som sätts i rörelse när rätt människa hamnar på rätt plats
liknar kraften i en förälskelse. Den vet nästan inga gränser."
/Citat från boken

Under våren har vi i församlingen
arbetat med temat ”Att hitta sin
plats” och till hösten är tanken att vi
ska gå vidare i ämnet. I styrelsen har
vi bl.a. förberett oss genom att läsa
Tomas Sjödins bok ”Den som hittar
sin plats tar ingen annans”. Tomas är
författare, föreläsare och pastor i
Smyrnaförsamlingen i Göteborg. I
boken reflekterar han bl.a. över att
leta efter sitt livs ”ja”och om att till
slut hitta sin egen plats inom ett
sammanhang.
I en församling är det en viktig
uppgift att upptäcka medlemmarnas
alldeles unika bidrag till
verksamheten. I Tomas församling
har man använt sig av samtal där
syftet har varit att se det som redan
finns och skapa förutsättningar för
att nå sin fulla potential. Att det får
slå ut i blom. Man har i samtalen
avstått från att utgå från behov i
verksamheten eller att stoppa in en
människa där man själv tycker att
hon behövs eller skulle passa. I
stället har man utgått från frågorna:
Vad bär du på? Vad brinner du för?
Vad skulle du vilja göra som du ännu
inte fått chansen att förverkliga?

Text: Gun Andersson

Boken är mycket intressant och kan
utgöra underlag för fortsatta
diskussioner i vårt arbete och ligger
helt i linje med vår vision. Därför
önskar vi gärna att du inför
kommande diskussioner läser boken
och reflekterar över innehållet. Kan
med fördel användas som
diskussionsmaterial i hemgrupperna.
Boken finns att köpa på de stora
bokhandlarna på internet eller att
låna i Kristinakyrkan.

En hälsning från pastorn
VEM VILL GUD VARA NÄRA?

Herren är nära
de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.

Psaltaren 34:19
En tanke som de flesta av oss någon gång
funderat på är: "Är det någon som vill vara
nära mig?". Denna osäkerhet kan även
gälla Gud: "Vill Gud vara med mig?". Under
pandemin har vårt behov av närhet blev
tydligare och vi har längtat.
Jesus utbrister i bibeln: "Guds rike är nära".
Tyvärr har vi ibland tolkat löftet om Guds
rike på samma sätt som att hösten är nära:
Det är inte här, men det kommer. Men när
Jesus förkunnade att Guds rike är nära
handlade det om rummet, inte tiden. På
engelska översätts orden ibland med att
”The Kingdom of God is at hand” Guds rike
är alltså nära tills hands. Inom räckhåll.
Guds rike är nära eftersom det är här. Räck
ut din hand i bön och du når Gud.

Vi tänker oss gärna att Gud framförallt vill
vara nära den som är lyckad och som inte
har några lik i garderoben. Som om Gud är
en tränare som bara vill ha med
elitidrottare att göra. Sanningen är något
helt annat. Psaltaren 34:19 säger: "Herren är
nära de förtvivlade, han hjälper de
modlösa."
Gud vill vara nära dig för att han älskar dig.
Gud behöver inte fler argument till
närheten. Men vad innebär det att vara
nära Gud? Gudstjänsterna under
september och oktober kommer handla
om just det.
Löftet från bibeln blir en inbjudan:
"Närma er Gud, och han skall närma sig er."

Men frågan kvarstår: "Vill Gud verkligen
vara nära mig?" De flesta av oss kan lista
många angrument till varför Gud inte
borde vilja ha med just oss att göra.
Text: David Fiske

Jakob 4:9
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Gun Andersson
Marie Brix Schou
Annica Alexanderson
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Nästa nummer (november-december)
kommer i slutet av Oktober.

Kontakt

VEM KAN JAG VÄNDA MIG TILL?

Kristinakyrkan

Personer

Kristinavägen 32
711 30 Lindesberg
Info@kristinakyrkan.se
0581-103 80

Pastor David Fiske
david@kristinakyrkan.se
070 5971266

Bankgiro 5383-0915
Swishnummer 123 198 4830

Barn & Ungdomsledare
Rebecka Gustafsson
rebecka@kristinakyrkan.se
072 7483093
Ordförande Kjell-Arne Sjönneby
kjellarne.sjonneby@gmail.com
073 6476370

KIDS

EN UTMANING FÖR ALLA BARN

Finn Fem Fel!
Kan du hitta de fem saker som är annorlunda i
den nedre bilden? Ringa in dem!

Nu har alla barn upp till 13 år chansen att
vinna en överraskning!
Fin fem fel, rita något i rutan och fyll i
namn, ålder och telefonnummer. Riv
sedan ut denna sida och lämna ditt svar
senast den 31 oktober i Kristinakyrkans
brevlåda, Kristinavägen 32, Lindesberg.
Vinnaren meddelas via telefon.

Rita något du gjort i sommar!

Namn: ________________________________
Ålder:_________________________________
Telefonnummer:_______________________

