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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?



10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15  Onsdagskväll för alla
19.00 Young Adults
15.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Lovsångskväll för alla
Insamling till ungdomsresan 
10.00 Tillsammansgudstjänst
En gudstjänst för alla åldrar
Tema: Palmsöndagen 
–Kungen kommer till stan 
Predikan: David Fiske
Gudstjänstledare: KueHser Wah
Musik: Paweh Kumoon m.fl. Kyrkfika
Församlingsmöte.
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

10.00 Bön och bibelsamtal
18.15  Onsdagskväll för alla
19.00 Young Adults
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Missionsgudstjänst 
Besök: Idrottsskolorna i Kongo.
Medverkande: Missionsrådet,
Gun Samuelsson m.fl.
Söndagsskola. kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

A P R I L

Kalender

V E C K A  1 3
28/3 måndag

29/3 tisdag
30/3 onsdag

1/4 fredag

3/4 söndag

15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
15.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
18.00 Ungdomsmöte i Arboga
10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Varför kommer Jesus
tillbaka?
Predikan: David Fiske
Musik: Malin Marklund m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika
17.00 Sångkväll med Hampe Gospel
18.00 Sport för unga och gamla
i Brotorpskolans gymnastiksal

V E C K A  1 5

V E C K A  1 4
6/4 onsdag

8/4 fredag

10/4 söndag

V E C K A  1 6

11/4 måndag

12/4 tisdag
13/4 onsdag

14/4 torsdag

15/4 fredag

17/4 söndag

15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
19.00 Getsemanestund i
Pingstkyrkan
10.00 Gudstjänst i Kristinakyrkan
Predikan: Paul Grönberg
Mötesledare: David Fiske
Sång och Musik: Kristinakören
15.00 Korsvandring 
Start i Svenska Kyrkan
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan
Predikan: David Fiske
Mötesledare: Gunnar Lindgren
Sång och Musik: Rolf Bergkvist
Kyrkfika med insamling till
ungdomarnas sommarresa
18.00 Sport för unga och gamla 
i Brotorpskolans gymnastiksal

20/4 onsdag

22/4 fredag

24/4 söndag



M A J

Kalender

V E C K A  1 7
25/4 måndag

26/4 tisdag
27/4 onsdag

28/4 torsdag
29/4 fredag

1/5 söndag

15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
19.00 Kom Helig Ande
bönesamling med nattvard
Torsdagsträff för daglediga
15.00 Bibelgrupp på farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst med nattvard
Predikan: David Fiske
Musik: Malin Marklund m.fl.
Söndagsskola. Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla
utomhus

V E C K A  1 9

V E C K A  1 8
4/5 onsdag

6/5 fredag

8/5 söndag

10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15  Onsdagskväll för alla
19.00 Young Adults
15.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
18.00 Ungdomsmöte i Arboga
10.00 Gudstjänst
Tema: Gräv Djupare -
Gudslängtan
Predikan: David Fiske
Gudstjänstledare: "Gräv Djupare"
Musik: Margareta Widlund
Nilsson. Söndagsskola. Kyrkfika.
Församlingsmöte.
18.00 Sport för unga och gamla 
utomhus

V E C K A  2 0
18/5 onsdag

19/5 torsdag

20/5 fredag

22/5 söndag

10.00 Bön och bibelsamtal
18.15  Onsdagskväll för alla
19.00 Young Adults
12.30 Vårutflykt med
Torsdagsträffen för daglediga till
Kåfalla Herrgård. Anmälan.
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Tillsammansgudstjänst 
En gudstjänst för alla åldrar
predikan: David Fiske
Gudstjänstledare: Rebecka
Gustafsson.
Musik: Ingemar Lindgren
kyrklunch 50 kr. Insamling till
ungdomarnas sommarresa
18.00 Sport för unga och gamla 
utomhus

9/5 måndag

10/5 tisdag
11/5 onsdag

13/5 fredag

15/5 söndag

15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
18.30 Kristinakören övar
10.00 Bön och bibelsamtal
17.00 Konfa
18.15 Onsdagskväll för alla
19.00 Gräv Djupare
fördjupande samtal och
bibelläsning
15.00 Bibelgrupp på farsi i
Vedevåg
19.00 Tonår
10.00 Gudstjänst
Predikan: Tomas Olsson
Musik: Kristinakören
Söndagsskola. Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla
utomhus



På gång i Kristinakyrkan

Händer framöver:
 

På Lindedagen onsdagen den 18 maj
kommer kyrkorna i Lindesberg att
göra något tillsammans nedanför

Svenska kyrkan. Säg till
om du vara med!

 
Gudstjänst och

sommaravslutning för
söndagsskolan på

Uskavigården
söndagen den 19 juni kl. 11.

 
Sommarens gudstjänster

sker utomhus på Loppholmarna
tillsammans med pingstkyrkan

26 juni till 31 juli.
 
 

Påskens
gudstjänster

Fira påskens allvar och glädje
tillsammans med oss.

Torsdag 
19.00 Getsemanestund 
          i Pingstkyrkan

Fredag
10.00 Gudstjänst i 
          Kristinakyrkan
15.00 Korsvandring. 
         Start i Svenska kyrkan

Söndag
11.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

M A J  &  J U N I

Kalender

V E C K A  2 1
23/5 måndag

25/5 onsdag

27/5 fredag

29/5 söndag

15.00 Stickträffen
18.00 Ria-samling
10.00 Bön och bibelsamtal
13.30 Stormöte och 22 årsjubileum 
för Erikshjälpen
17.00 Konfa
15.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
10.00 Gudstjänst
Predikan: Sven Ökvist
Musik: Kjell Eliasson
Söndagsskola. Kyrkfika
18.00 Sport för unga och gamla
utomhus

V E C K A  2 2
1/6 onsdag

3/6 fredag

5/6 söndag

10.00 Bön och bibelsamtal
18.15  Onsdagskväll för alla
19.00 Young Adults
14.00 Bibelgrupp på farsi 
          i Vedevåg
19.00 Tonår
11.00 Gudstjänst i pingstkyrkan 
Konfirmationsavslutning
Medverkande: Konfagruppen,
David Fiske, Rebecka Gustafsson
18.00 Sport för unga och gamla 
utomhus

Våra gudstjänster går att
se hemma söndagar kl. 10:

https://www.twitch.tv/
kristinakyrkan_lindesberg

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


   På jakt efter garn

Har du garnnystan liggande som du inte
behöver? 

Vi i Kristinakyrkans stickgrupp förvandlar gärna
garnet till sockor, mössor, vantar, tröjor eller
filtar, som skickas till 
frysande i världen. 

Kontakta Ingeborg Ågren Larsson 
(070 652 49 57) eller Margareta Tillas.

På gång i Kristinakyrkan
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KRISTINAKYRKAN

Välkommen till 
Onsdagskväll i Kristinakyrkan!
Några av församlingens grupper träffas
innan och efter den gemensamma
samlingen med fika kl. 18.15. 
Se vår kalender för aktuell planering

Onsdagar kl. 18.15
 

Kristinavägen 32
Ingång på höger sida

Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många
sår och trauman från krig
Men nu leds in i ännu ett
Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma 
och dem som måste fly.
Vi ber för de medmänniskor som nu är
soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade,
de sörjande. Och för deras anhöriga.
Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem
som beordrar krig.

Och om uthållighet och mod för dem som
sliter för att hitta fredliga lösningar.
Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden
som hotas av fällning, vattendragen som kan
bli nedsmutsade.
Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd 
och din fred.
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa
medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.
Herre förbarma dig.

Bön för Ukraina skriver av Equmeniakyrkans
regionala kyrkoledare Jenny Dobers.



P A L M S Ö N D A G E N  -  K U N G E N  R I D E R  I N

Pastorn har ordet

När Jesus rider in i Jerusalem sluter folket upp och
hyllar honom. De ropar hosianna och hoppas på
räddning och befrielse. Evangelisten utmålar Jesus
som den kung Israel har väntat på, men hur ser det ut
där kung Jesus reagerar? Vi får en viktig ledtråd av
Jesaja i kapitel 56 där Gud proklamerar att ”Mitt ska
hus kallas ett bönens hus för alla folk”. Detta är den
framtid Gud kämpar för och det Gud vill se hos hans
efterföljare redan nu. Den som jag räknar som en
främling får plats i detta hus menar Jesaja. Gränser
finns, men de är inte geografiska eller etniska. Huset
är till för alla som älskar Herren och håller fast i hans
förbund. Där Jesus rider in, störtar rasism och
främlingsfientlighet ut. Där Jesus hyllas som kung och
messias är alla välkomna.

Kristinakyrkan är ett bönens hus för alla folk: Vi
kommer från Sverige, Myanmar, Aghanistan, Iran,
Etitrea, Kenya, Nigeria och flera andra länder. Vi har
olika kulturer inom oss, olika hudfärger, vi kommer
från alla generationer och från många kristna
traditioner. Vi lever med en stor rikedom och en lika
stor utmaning: Hur ska vi egentligen fira gudstjänst?
Hur ska vi be och tillbe? Efter många år med denna
fråga har jag landat i ett enkelt men svårt svar: Våra
gudstjänster behöver innehålla några sånger jag inte
kan, några böner på språk jag inte behärskar och
tillbedjan på ett sätt som jag kanske inte bottnar i.
Detta gäller oss alla. Varför då? Bönens hus för alla
folk har inte en stil, ett språk och en tradition utan en
mångfald av uttryck. 

Detta är delvis ovant för många av oss. Vägen till att
vara villig för detta går genom närhet, ödmjukhet och
omsorg om varandra. Om kyrkan ska bli ett bönens
hus där alla kan känna sig hemma betyder det
samtidigt att du inte kommer känna igen alla sånger
och böner. Där Jesus rider in växer en mosaik av
människor fram. Eftersom det tar mycket längre tid att
lägga en mosaik av många små kakelbitar i olika
färger än att lägga stora enfärgade kakelplattor väljer
vi ibland den enkla och snabba vägen. Men platsen
där Jesus är kung är inte platsen för det smidiga utan
för det vackra. Tycker du att det är lite väl stor
blandning på folket i kyrkan? Låt mig varna dig med
Jesajas ord:

”Ännu fler ska jag samla”. Blandningen kommer 
bara att bli större och i himlen kommer
en vacker mosaik av färger, uttryck, 
rytmer och språk vara vardag. 
Låt oss träna oss på detta
redan här och nu genom 
att tillsammans hylla
kungen som rider in
i historien och
i våra liv.

Text: David Fiske



Östen Thorsén, 69 år
Familj:  Gift med Elisabeth, döttrarna Sissi och
Sandra, 5 barnbarn
Bor: Fornbohyttan, 5 km norr om Lindesberg
Uppväxt: Ölsjögårdarna, gick i skola i Fanthyttan
Intressen: Nästan allt
Hobby: Ingen, lantbruket tar all min tid
Får en kick av: Naturen
Yrke: Bonde
Karaktärsdrag: Filosofisk

100  % BONDE

Östen Thorsén från Fornbohyttan är bonde med
många strängar på sin lyra. Förutom att sköta gården
med tillhörande skog har han en maskinpark som han
ställer till förfogande till andra bönder med sig själv vid
spakarna och han har dessutom ett antal kunder som
han hjälper med deklaration för jordbruksfastigheter. -
En oredovisad redovisningsbyrå, förklarar han. Han
har gått ett antal kurser i ämnet. Den kunskapen drar
vi ju nytta av både i Kristinakyrkan och Handtaget där
han är revisor.

Bonderiet har han fått med modersmjölken och han
har aldrig tänkt tanken att syssla med något annat. -
Det är en genetisk defekt som det är svårt att komma
ur, säjer han. Han växte upp på en gård i
Ölsjögårdarna och när han var 19 år tog han över sin
mosters gård i Fornbohyttan. -Vi drev gårdarna länge
parallellt, pappa och jag. Sedan fem år tillbaka tar
dottern Sissi successivt över driften av gården.
Successionen är säkrad.  

Hur har driften förändrats sen dina föräldrars tid och
vad tror du händer i framtiden? 

-Pappa var väldigt konservativ och motsträvig till
förändringar även om han motvilligt kunde acceptera
viss utveckling. Vi hade t ex inte vatten indraget i
huset. Han tyckte att hade det fungerat förut fanns
ingen orsak att ändra på det. Generellt drivs ju
lantbruk idag i större skala och i vårt fall har vi gått
från 10 ha åker till att idag driva 120 ha, tre gårdar har
slagits samman till en och dessutom arrenderar vi 15
smågårdar. 100 ha skog hör till gården men
avverkningen sköter ett skogsbolag. Det är svårt att
säga något om framtiden men för överlevnad är det
nog ytterligare rationaliseringar som gäller.

Intervju

Till gården hör 15 dikor, kalvar och några tjurar (bilden),
totalt c 40 djur, det är s k lösdrifts ladugård. Det är dottern
Sissi som har ansvaret här. -Det behövs någon yngre som
kan handskas med korna. Det gäller att vara snabb om dom
är på tvären. Vi har särskilt en ko som kan vara riktigt
besvärlig. Det blir nog så att vi äter upp henne… Bara
några timmar innan vi kom hit födde hon en kalv, - så nu
har hon dessutom någon form av förlossningsdepression.
Vi aktar oss för att gå för nära.

Beskriv dej själv.

-Jag är nog lite snäll och ostrukturerad, har mycket på
gång samtidigt. Det blir sällan bra. Men våren och
sommaren blir jag fokuserad, får mera flyt. Jag
kommer igång med ljuset och värmen. Avskyr mörker
och kyla. -Han är fruktansvärt snäll, säjer hustrun
Elisabeth, -men ofta får det här hemma vänta då
andra ringer och ber om hjälp. Han kan så mycket om
allt möjligt, är intresserad av nästan allt.

Brukar du resa till värmen?

-Nej, jag längtar inte så mycket så det räcker för att
resa iväg. Åker vi någonstans är det mest till dottern i
Linköping.

Det här med klocka och telefon, som styr så mycket
av andra människors vardag verkar vara något du
klarar dej utan. För att få kontakt med dej gäller det att
ha Elisabeths tel.nr har jag märkt.



det är ju inte alltid man uppskattar uppriktighet. Vi
är nog lite lagom olika men tron har vi gemensamt,
det är viktigast. 

Hur blev du en kristen?

-Mina föräldrar var kristna och jag växte upp i
församlingen och lät döpa mej när jag var 16 år.
För mej har tron alltid varit självklar. Jag har aldrig
tvivlat på Gud, däremot har jag ofta tvivlat på mej
själv. 

Vad i det kristna budskapet är det som du mest tar
fasta på?

-Det är absolut Nåden. Här är den stora skillnaden
mellan kristendom och islam. Man får alltid komma
igen och uppleva att det håller. Sen har jag varit
med om när allt ställts på sin spets med allvarliga
sjukdomar och tillbud. Då har jag svårt att be, det
blir som en blockering, när jag behöver det som
mest. När jag är glad och tacksam är bönen så
självklar. Men jag har verkligen fått uppleva Guds
omsorg i mitt liv.

-Ja, tiden går även om man inte har klocka och
telefonen hör jag aldrig när jag kör traktorn. Det är
inget som bekymrar mej.

Livet på en pinne, vad är det för dej?

-Runt årsskiftet blir det ett särskilt ljus. Då kollar jag
ofta solnedgången. Det är så vackert. Då kan det
komma en tår i ögat. Så vackert. Generellt kan jag
säja att jag njuter av naturen och landskapet. Inte
mycket går upp emot en solig dag i skogen, då sitter
jag gärna på en stubbe och filosoferar. Har jag då
med mej en termos med kaffe kan det inte bli bättre.
Jag har aldrig haft något behov av någon hobby i
vanlig mening.

Berätta vad du föll för hos Elisabeth.

-Vi växte ju båda upp i dåvarande Baptistkyrkan. Vi
var några ungdomar som var mycket tillsammans och
en gång föreslog jag att Elisabeth och jag skulle
plocka svamp. Hon hade med sej fika och det blev
riktigt trevligt fast vi hittade inte mycket svamp. Ja, sen
kom vi ju på att vi kunde träffas även om vi inte
plockade svamp. Det var väl helheten jag föll för, hon
har ett väldigt gott hjärta men hon kan vara lite
bestämd ibland… 
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Fri entré. Vi gör en insamling till Ukraina under kvällen.



Våra välbesökta träffar för daglediga,
”Torsdagsträffen”, har under vintern
återupptagits efter att coronarestriktionerna
lyfts. Samlingen i februari hade temat ”Gud i
naturen” då Margaretha Nordahl visade
naturbilder. Även andakt , sånger och tävling
hade samma tema.

Träffen i mars hade Erikshjälpen i focus där
butiksföreståndaren Lotta Sunvisson
informerade inspirerande om Erikshjälpens
viktiga arbete, både för bistånd och sociala
insatser. Vi fick också pröva på att sätta rätt
pris på secondhandvaror, vilket inte var det
lättaste. Tore Tormod från Kristinakyrkan
berättade om de biståndsprojekt som stöds
ekonomiskt av överskottet från butiken och
pastor David tog i andakten upp att liksom en
vara kan komma till nytta en andra gång kan
också vi människor få en andra chans om vi
på ett eller annat sätt har misslyckats i livet.
Kaffe är givet inslag i träffarna.

Vid nästa träff, den 28 april kl. 14, kommer
fängelsepastorn Stefan Klingberg för att
berätta om sitt arbete på Hinseberg.

Torsdagen den 19 Maj kl. 12.30
Vårutflykt till Kåfalla Herrgård
Lunch, fika, aktivitet och andakt.
Kostnad: 120 kr 
Anmälan: Gun Andersson 073 8114654

Träffarna marknadsförs genom affisher, 
Na (under rubriken Föreningsnytt), Linde
Kultur och ”mun-mot-mun”-metoden.

Text: Gun Andersson
Bild: Ingeborg Ågren Larsson 

F U L L  F A R T  P Å  T O R S D A G S T R Ä F F E N

Tillbakablick



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

Inblick

Vi har drömt i ungdomsgruppen ett tag om att vi ska
göra en resa någonstans, någon gång. Och nu är det
äntligen bestämt att vi kommer åka till Malmö den 29
juni till den 3 juli.  

Vi kommer åka ner i bilar för att kunna röra oss där
nere på plats. Avfärd från Linde sker på onsdagen och
hemfärd på söndag efter vi gått på gudstjänst. Nere i
Malmö kommer vi få bo i Immanuelkyrkan.

Under dem här dagarna kommer vi att göra olika
saker som är gemenskapsbyggande och roligt. Vad vi
kommer göra är en inte helt bestämt men vi kommer
om vädret tillåter hänga en del utomhus och utforska
Skånes vackra landskap och stränder. 

Det kan säkert bli en del häng med bad och vollyboll
och vi kommer försöka göra något där vi som grupp
behöver samarbeta och jobba i grupp för att stärka
gemenskapen. 

Någon dag kommer vi försöka besöka någon mer
församling för att få se något annat än det vi är vana
vid hemifrån. Ev. kanske vi också tar en dag över till
Danmark och hittar något kul att göra där om det går.

För att kunna göra detta har vi under en tid på olika
sätt samlat in pengar till resan och nu under våren
kommer vi ha tre till tillfällen för att samla in det sista vi
behöver. 

En lovsångskväll den 8/4, då vi kommer ta upp en
kollekt för resan. 

Påskdagen den 17/4 kommer det att bli tårtbuffé för
att fira Jesus uppståndelse, då tyckte vi det passar bra
med lite lyxigare fika efter gudstjänsten. 

Sista tillfället blir en kyrklunch den 22/5, då kommer vi
efter gudstjänsten erbjuda lunch för 50 kr i stället för
fika. Då kan vi som församling få tid för gemenskap
efter gudstjänsten, samtidigt som vi kan få in pengar
till resan som vi behöver. Hoppas ni vill vara med och
bidra till vår resa! 

/ Ungdomsgänget genom Rebecka Gustafsson

V I  R E S E R  
T I L L  M A L M Ö !



L E V A  I  T I L L I T  O C H  F Ö R U N D R A N

Reflektion

Jag var trettiofyra år och hade efter tio år hemma med
småbarn på stapplande ben gett mig ut i arbetslivet,
kompletterat med studier för att få behörighet som
speciallärare och talpedagog. I utbildningen ingick en
intensivkurs i fonetik, alltså ljudlära, om hur ljuden
formas med tungan, i munhålan, gommen, med
läpparna. Största delen av kursinnehållet har sjunkit
ner i hjärnans bottenslam, och den typ av dragg som
skulle behövas för att få fatt på det försvunna saknas i
min verktygslåda. Men tydligt och klart minns jag den
himlastormande känsla som överväldigade mig: Wow!
I alla mina dagar har jag frambringat ljud utan en
tanke på hur det egentligen går till. Och nu öppnar sig
en helt ny värld för mig. En sätt att förstå ljudens
tillkomst, en terminologi som gör det möjligt att
begripa och utforska. Det var som om en värld av
kunskap tålmodigt hade legat i beredskap för att
öppna dörren för mig när småbarnsårens dimmor
hade lättat. 

Ett halvt liv tidigare, när jag var sjutton år, hade jag
varit på läger i Norge och satt på tåget från Oslo till
Stockholm. Under resan ägnade jag mig åt att läsa det
första och andra kapitlet i Efesierbrevet. Parallellt med
min vanliga bibel, 1917 års översättning, läste jag i
”Det nye testamente, oversatt for ungdom” som jag
skaffat mig innan jag inledde hemresan. Jag läste om
”hvor overveldende hans makt er for oss som tror. Det
var denne veldige kraft og styrke han satte inn da han
reiste Kristus opp fra de döde og satte ham vid sin
höyre hånd i himmelen”. Samma kraft som var
verksam när Kristus uppväcktes från de döda - är den
verksam bland oss, för oss, i oss som tror!? En dörr
öppnades för tonåringen på tåget, inom henne
vidgades perspektiven. 

Ett svar på den bön som Paulus formulerat i sitt brev
till efesierna skrevs in i ett vidöppet hjärta många
århundraden senare. ”Må han ge ert inre öga ljus, så
att ni kan se vilket hopp han har kallat er till…” En ny
värld öppnades, en värld som funnits där i väntan på
att bli synlig och tillgänglig för ännu en livsresenär.

Många år har gått sen dess. Nu är jag sjuttiotvå år, 
rik på erfarenheter och upptäckter längs vägen.
Tacksamt konstaterar jag att mycket av det jag gör till
vardags – googlar, sms-ar, vrider på en knapp så att
spisplattan blir varm, överlämnar mig åt sömnen varje
kväll, sätter fart på benen så att de tar mig runt
Lindesjön – fungerar utan att jag begriper hur det går
till eller har tillgång till de termer och formler som i
bästa fall skulle kunna skapa förståelse. Precis som
fonetikens hemligheter inte behöver uppenbaras för
att ljuden ska formas i munnen. Det händer att vårt
inre öga öppnas för Guds väldiga kraft, men inte heller
i tider när synen är grumlig och sikten är skymd
förändras den verklighet som vi emellanåt skymtar. 

En förundran av ett lågintensivt slag är nu min dagliga
följeslagare. Jag får finnas till och vara innesluten i en
verklighet, som ligger utanför min fattningsförmåga, en
verklighet vars existens är oberoende av vad
mänskligt förnuft kan omfatta. Det ligger bortom min
horisont att förstå uppståndelsens under, men jag får
leva i tillit till att han, som uppväckte Jesus från de
döda, innesluter mig i sin kärleks kraftfält. Och jag
vågar tro att flera dörrar till nya världar står i
beredskap att öppnas för mig.

Text: Margareta Holtti



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

Utblick

Kristinakyrkan stöder flera olika missionsprojekt. 
Här kommer ett hälsning från ett av dem:

"Projekt target group är för pwo karener i både Thailand och
grannländer och ger möjlighet för dem att höra om Guds evangelium. 

Projektet har nu expanderat och inkluderar nu alla etniska grupper.
Projektet hade från början 5 uppdrag och har nu kompletterats med 
2 extra uppdrag två grund av kriget:

1.Att sprida budskapet om Gud i Thailand och tillhörande grannländer
Till följd av projektet har många döpt sig och deltar i gudstjänster.
Tillsammans sprider de vidare sin tro.
2.Söndagskola. Att få barnen komma närmare gud och utvecklas i sin
tro. Utöver detta har man förstärkt på antalet lärare, som ska fungera
som andligt stöd och förebilder för barnen.
3.Lärjungarskap. Att ge alla medlemmar möjlighet till andligt stöd.
ökad förståelse och självförtroende i att tjäna Gud. Projektets
fokusområden är områden där det finns få som tjänar Gud.
Uppdraget fokuserar även på lärjungarskap. 
4. Bevarandet av pwo karenska. Att uppmuntra ny generation av pwo
karener som fortfarande använder språket för kommunikation att
bevara språket.
5. Främja besparingar, skapa karriärmöjligheter och generera
inkomst för medlemmar som sparar: The gospel credit union savings
group. Man uppmuntrar medlemmarna till att skaffa sig en inkomst,
lär dem om sparande och ger personer en liten start genom att låna
ut en summa pengar. 
6. Att ge pedagogiskt stöd för individer med pyskiska problem liksom
depression och lära ut kunskap om psykologi och terapi. Just nu ökar
problemet hos många medlemmar. därför är det viktigt och
nödvändigt med uppdraget. 
7. Voluntärarbete: Att hjälpa folk som är drabbade på olika sätt av
sjukdomar och folk som bor på gränsen till Thailand-Myanmar som
påverkas av kriget. 

Projektet vill tacka alla systrar och bröder utomlands som har bidragit
till projektet på olika sätt. Vi vill tacka för ert stöd och att ni ber över
våra uppdrag. 
Framförallt vill vi tacka församlingarna i Sverige, Norge och andra
länder. Tack till kristinakyrkan för ert stöd. 

Må Guds rikedom växa! 

”Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också
skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.”
-Filipperbrevet 1:6"



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 är vårt sommarnummer 
och kommer i slutet av maj.



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

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

Skriv in numren så att du vet var i bibeln
du kan läsa om den tomma graven.
Lämna sidan senast den 31 maj i
Kristinakyrkans brevlåda, Kristinavägen 32,
Lindesberg. 


