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Nr 9. Juni till Augusti 2022

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.

På gång

SOMMARENS GUDSTJÄNSTER

Sommargudstjänster utomhus
Tillsammans med Pingstkyrkan firar vi
gudstjänst på Loppholmarna i Lindesberg
varje söndag kl. 11 mellan 26 juni och 31
juli.
Vi firar gudstjänst vid dansbanan.
Den 7 augusti flyttar gudstjänsten in i
Kristinakyrkan igen.
Ta gärna med egen fikakorg!
Vid regn är vi i Kristinakyrkan eller
Pingstkyrkan.

Gudstjänst på Uskavigården
Söndagen den 19 juni kl. 11.
Gudstjänst i kapellet på Uskavigården
med avslutning för söndagsskolan.
Efteråt finns möjlighet att äta lunch på
Uskavigårdens restaurang eller ta med
egen mat. Efter lunchen blir det
aktiviteter för alla åldrar.

Välkomna
TILL

SOMMARENS

GUDSTJÄNSTER!

Kalender

KALENDER JUNI OCH JULI

VECKA 22
30/5 måndag 18.00 Ria-samling
1/6 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
3/6 fredag
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
5/6 söndag 11.00 Gudstjänst med
konfirmationsavslutning på
pingstdagen i Pingstkyrkan.
Medverkande: David Fiske, Paul
Grönberg, konfagruppen m.fl.
18.00 Sport för unga och gamla
utomhus

VECKA 26
3/7 söndag 11.00 Utomhusgudstjänst på
Loppholmarna
Medverkande: Paul Grönberg m.fl.

VECKA 27
8/7 fredag

18.00 Sport för unga och
gamla utomhus
10/7 söndag 11.00 Utomhusgudstjänst på
Loppholmarna
Medverkande: Paul Grönberg,
Marie Brix Schou m.fl.

VECKA 23

VECKA 28

8/6 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
12/6 söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard
Medverkande: Kent Hiding,
Say Nay Moo, Marie Schou m.fl
Söndagskola. Kyrkfika.
Församlingsmöte efter kyrkfikat.
18.00 Sport för unga och gamla
utomhus

15/7 fredag

VECKA 24

VECKA 29

17/7 söndag

18.00 Sport för unga och
gamla utomhus
11.00 Utomhusgudstjänst på
Loppholmarna. Medverkande:
Malin Runesson, Mapyu Tsin m.fl.

22/7 fredag 18.00 Sport för unga gamla
15/6 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
utomhus
17/6 fredag 15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
24/7 söndag 11.00 Utomhusgudstjänst på
19.00 Tonår. Terminsavslutning
Loppholmarna
19/6 söndag 11.00 Gudstjänst på Uskavigården
Medverkande: Lennart Boström,
Medverkande: David Fiske, Gun
Ingemar Lindgren m.fl.
Samuelsson, Karenkören m.fl.

VECKA 25
26/6 söndag 11.00 Utomhusgudstjänst på
Loppholmarna
Medverkande: David Fiske,
Paweh Kumoon m.fl.

VECKA 30
29/7 fredag
31/7 söndag

18.00 Sport för unga och
gamla utomhus
11.00 Utomhusgudstjänst på
Loppholmarna
Medverkande: Sven Ökvist m.fl.

Kalender

KALENDER AUGUSTI

VECKA 31

VECKA 34

5/8 fredag

24/8 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
26/8 fredag 15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
27/8 lördag Församlingsdag på
Kåfalla Herrgård. Anmälan.
28/8 söndag 10.00 Gudstjänst
Tema: ÖPPEN: Öppen för
förändring.
Medverkande: David Fiske,
Gun Samuelsson m.fl.
Söndagsskola och kyrkfika
18.00 Sport för unga och
gamla utomhus

7/8 söndag

18.00 Sport för unga och
gamla utomhus
10.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: ÖPPEN. Öppen för Gud.
Medverkande: Tomas Olsson,
Kjell Eliasson m.fl. Kyrkfika

VECKA 32
10/8 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
12/8 fredag 15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
18.00 Sport för unga och
gamla utomhus
14/8 söndag 10.00 Gudstjänst
Tema: ÖPPEN: Öppen för
varandra. Medverkande: Rebecka
Gustafsson, Margareta Widlund
Nilsson m.fl.
Kyrkfika.

VECKA 35

31/8 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
1/9 torsdag 14.00 Torsdagsträffen för daglediga
"Naturen är en katedral" Tuula
Nordgren, konstnär och f.d lärare
2/9 fredag
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
17/8 onsdag 10.00 Bön och bibelsamtal
4/9 söndag 10.00 Gudstjänst
19.00 Kom Helig Ande
Tema: NÅ FLER: Nå fler i
- bönesamling med nattvard
Lindesberg med budskapet
19/8 fredag 15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
Medverkande: David Fiske,
19.00 Tonår
Ingemar Lindgren m.fl.
21/8 söndag 10.00 Tillsamansgudstjänst
Söndagsskola och kyrkfika
Tema: ÖPPEN: Öppen för våra känslor.
18.00 Sport för unga och gamla
Medverkande: David Fiske, Rebecka
utomhus
Gustafsson, Htoo Pler Say m.fl.

VECKA 33

Kyrkfika
18.00 Sport för unga och
gamla utomhus

VECKA 36
7/9 onsdag
9/9 fredag
11/9 söndag

10.00 Bön och bibelsamtal
15.00 Bibelgrupp farsi i Vedevåg
19.00 Tonår
11.00 Ekumenisk Gudstjänst för
alla åldrar i Svenska kyrkan
18.00 Sport för unga och
gamla utomhus

Inbjudan

FÖRSAMLINGSDAG

TEMA
Vart är vi på väg? Kanske känner du igen
frågan från ett populärt TV-program, men
frågan är också aktuell för oss som
församling. Vart vill Gud leda oss och vad
ska vi göra för att komma dit? För att kunna
möta framtiden behöver vi kunna vår
historia. Därför vi se filmen ”Frikyrkans
historia” och fördjupa oss i våra rötter.
Årets församlingsdag kommer alltså både
se bakåt och framåt.
MAT
Vi serveras förmiddagsfika, lunch,
eftermiddagsfika och middag.
KOSTNAD
Priset är 200 kr per person. För barn under
10 år är det ingen kostnad och kostnaden
per familj är maximalt 500 kr. Om du inte har
möjlighet att betala fullt pris, så betala det
du har möjlighet till. En extra kollekt kommer
att tas upp under dagen.

Lördag 27 augusti
09.30 Samling Var kommer vi ifrån?
Filmvisning ”Frikyrkans historia”
11.00 Fika (kaffe och kaka)
11.30 Samling Vart är vi på väg?
Församlingsmöte
13.00 Lunch
13.45 Gemenskap för alla åldrar,
med aktiviteter
15.30 Fika
16.00 Gudstjänst med nattvard. Tid för bön.
18.00 Festkväll med middag, efterrätt,
tävlingar och tid att umgås
Parallellt med samling och gudstjänst
kommer olika barnaktiviteter att ordnas för
barn mellan 5 och 12 år.

FRÅGOR
Om du har frågor kan du kontakta:
David Fiske – 070 5971266

Anmälanstalong finns i Kristinakyrkan och lämnas
senast den 21 aug i en låda, märkt ”församlingsdag”,
i entrén, där anmälan kan läggas. Det går också att
anmäla sig via e-post: info@kristinakyrkan.se.
Dagen genomförs i samarrangemang med
studieförbundet Bilda. Välkomna med!

Inblick

SOMMAREN OCH HÖSTEN

Höstens gudstjänster kommer att handla om
öppenhet, att nå fler och leva med Gud hela livet.
Temana är utifrån vår vision.
Augusti: ÖPPEN
Öppen för Gud
Öppen för varandra
Öppen för mina känslor
Öppen för förändring
September: NÅ FLER
Nå fler i Lindesberg med budskapet
Nå fler i Lindesberg med omsorg
Nå fler i världen med budskapet och omsorg
Oktober: HELA LIVET
Nära Gud i glädjen
Nära Gud i sorgen
Nära Gud som ung
Nära Gud som gammal
Nära Gud hela livet

Startdatum för våra grupper:
Tonår: 19 augusti
Kom Helig Ande- bönesamling med nattvard:
17 augusti
Söndagsskolan: 21 augusti
Torsdagsträffen för daglediga: 1 september
Stickträffen: 12 september
Kristinakören: 13 september
Alpha-kurs: 15 september
Ria-samling: 19 september
Välkomna till sommarens
konferenser och gårdar:
Hönökonferensen 2-10 juli
www.honokonferensen.se
Torpkonferensen 20-26 juni
www.efk.se/torpkonferensen.html
Uskavigården - www.uskavi.se
T.ex. konsert med Sonja Aldén 10 juli

En hälsning från pastorn
GUD ÄR NÄRMARE ÄN DU TROR
Mänsklighetens historia och nutid är fylld av
exempel på människans sökande efter gud.
Otal religioner, ritualer och tekniker har
skapats för att kunna komma i kontakt med
det gudomliga. Gemensamt för många av
dessa är tanken att gud är är långt borta
och behöver blidkas och mutas för att
gilla oss. Människan har därför kämpat
för att duga, räcka till och vara god
nog. Detta håller vi på med än idag.

orden: Gud med oss. Jesus själv berättade
många liknelser för att få oss att förstå hur
Gud är. I berättelsen om det förlorade fåret
skildrar Jesus en fåraherde som upptäcker
att ett får har sprungit bort. Herden lämnar
då de andra fåren och letar uthålligt
efter fåret tills han hittar det.
Detsamma gäller en kvinna som
söker ett förlorat mynt i sitt hus.
Både kvinnan och herden ställer till
med fest när de hittat vad de
sökt. Sådan är Gud. Gud letar efter
dig och vill inget hellre än att du ska
märka hur nära han redan är.
Så, om Gud söker dig, vad betyder
det för dig denna sommar?

"Gud
söker
dig"

Jag har goda nyheter. Gud är
närmare än du tror och startpunkten
i vår kontakt med Gud är Guds sökande
efter oss, inte tvärtom. I gamla
testamentet presenteras Jesus med

Tillbakablick

TORSDAGSTRÄFFEN
PÅ UTFLYKT
Kristinakyrkans dagledigträffar har
avslutat sina träffar inför sommaren med
en utflykt till Kåfalla Herrgård med ett 30tal deltagare. Kåfalla visade sig från sin
allra bästa sida i det varma och soliga
vårvädret.
En god lunch intogs i den vackra
matsalen varefter vi kunde utforska den
fina miljön runt herrgården och samtidigt
svara på frågor i en tipspromenad.
Efter eftermiddagskaffet förflyttade vi
oss till kapellet för en kort andakt och
sjöng våra kända sommarpsalmer. Vi
informerades om höstens träffar som
startar den 1 september.

Jag vet vilka avsikter jag
har med er, säger Herren:
välgång, inte olycka.
Jag skall ge er en framtid
och ett hopp. När ni
åkallar mig och ber till mig
skall jag lyssna på er. När
ni söker mig skall ni finna
mig.
Andakten handlade om vad Gud
egentligen vill med oss. Löftet från
Jeremiia kapitel 29 lästes och berättade
för oss att Gud vill ge oss en framtid och
ett hopp.

Text: Gun Andersson
Bild: David FIske

Tillbakablick

HANDTAGET FIRADE 11 ÅR

Äntligen!!!
Efter pandemi och mötesförbud kunde Handtaget äntligen bjuda in till kundträff och jubileumsfirande 11 år. Ett 80-tal personer/kunder hade hörsammat inbjudan till träffen som ägde rum i Kristinakyrkan 17
maj. Tack vare RUT-och ROT-avdrag har Handtagets ekonomiska förening kunnat bildas av eldsjälarna
Birgit Tybell och Annica Alexanderson med syfte att integrera de karener (etnisk minoritet från
Myanmar), som kom till Lindesberg som kvotflyktingar åren 2005–2006.
Lennart Boström var kvällens konferencier och intervjuade Lu Pow och Htoo Pler Say om hur livet var i
flyktinglägret i Thailand och hur det var att komma till Sverige. Många av karenerna är mycket
musikaliska och vi fick höra körsång av både karenkören samt av karenungdomarna. Lu Pow dansade
och sen fick vi uppleva den berömde bambu-dansen, som kräver snabba hopp mellan bambu stockar
som förs ut och in och bildar fyrkanter.
Efter en kort andakt av vår pastor David fick vi sätta oss vid borden och njuta av goda vårrullar och
samosa. Htoo Pley Say rappade tillsammans med sin kompis.
Kvällen avslutades med att vackra pelargoner lottades och delades ut till Handtagets äldsta kund (104
år) och Handtagets första kund (undertecknad).
Läs gärna mera om Handtaget på www.handtaget.com

Text:Marie Brix Schou

Bild: Ingeborg Ågren Larsson

Intervju

VEM ÄR DU?

"Jag fick en slipmaskin i morgongåva, David känner mej"
Maria Fiske, 39 år
Familj: Gift med David 39 år, sönerna Edvin 14
och Vilgot 12 år
Bor: villa på Hagaberg
Hobby; Sticka, slöjda, fotografera, laga mat i
naturen och pyssla i trädgården
Får en kick av: Att klura ut lösningar.
Yrke: Ortopedtekniker
Karaktärsdrag: Nördig och lösningsorienterad

Maria Fiske, pastorsfru. På dagarna jobbar hon
på USÖ med att skapa proteser – armar, händer
och fingrar är hennes specialitet. Hon är
ortopedtekniker och inom hennes specialitet;
armproteser finns det 15 tekniker i Sverige, varav
fyra i Örebro. Hon utbildade sig på
yrkeshögskolan i Jönköping.
-Jag tycker om att klura ut lösningar. Materialen
jag arbetar med är framförallt plast och silikon,
men även metall, kolfiber och läder. Varje protes
är individuellt utformad för att passa varje enskild
patient. Vi arbetar i team med tekniker, ingenjörer
och arbetsterapeuter, med patienten i fokus. När
det gäller barn som växer blir det många möten
och proteserna byts ut ofta. Man behöver vara
både tekniker och lite konstnär för att få till en bra
protes. Jag gillar verkligen mitt jobb.
Och fritiden?
-Ja, då fortsätter jag att klura ut lösningar men då
handlar det mer om annat hantverk som stickning
tex, i vintras testade jag även att ge ut några
stickbeskrivningar. Annars gillar jag att
fotografera och att arbeta i trädgården. Jag gillar
att pyssla helt enkelt, och medan jag jobbar med

plast och silikon på dagarna övergår jag till att
jobba med naturmaterial som växter och ull när
jag är hemma. Jag tycker att det är viktigt med
hållbarhet och att hellre ta tillvara det som
redan finns än att alltid konsumera nytt som att
handla på Erikshjälpen tex eller att bättra på
eller måla om något som redan finns hemma. I
trädgården tycker jag att det är viktigare att
jobba tillsammans med naturen än att det är
perfekt rensat!
Hur är det med jämlikheten hemma och är ni
inte väldigt olika?
-När det gäller jämlikheten beror det på vem du
frågar. David tycker ibland att jag tar det största
ansvaret, medan jag tycker att det är han som
gör det. Jag kan lätt fastna i nåt jag håller på
med, som att sticka tex, så då får David laga
maten, han lagar nog mat oftare än jag – fast
min mat är godare. Det viktiga för oss är inte att
det är millimeterrättvisa, utan att vi båda tar lika
mycket ansvar över tid. När barnen var små
bodde vi i Örnsköldsvik, där jag jobbade inom
vården och David som pastor. Eftersom vi båda
jobbade mycket på kvällarna och barnen var
små var det svårare att få livspusslet att gå
ihop. Som tur var hade vi farmor nära. Nu när
pojkarna är större och jag jobbar dagtid är det
mycket lättare.

Utåt sett verkar vi nog olika men egentligen
är vi ganska lika på många områden. Vi har
samma tempo och samma värderingar och vi
gillar båda friluftsliv. Vi pratar mycket med
varandra och gillar att diskutera. Sen har vi
så klart många olikheter, David har ju inga
problem med att stå på en scen tex, medan
jag helst håller mig så långt borta från en
scen som möjligt och inte gillar att prata inför
folk. David däremot är inte så särskilt förtjust
i hantverk, vilket jag gillar att hålla på med.
Men vi är nog ganska bra på att ge varandra
utrymme att hålla på med det vi gillar och
uppmuntra varandra i det istället för att se
det som ett problem.

Du kommer inte från någon frikyrklig
bakgrund. Hur blev du en kristen?

Hur möttes ni?

-Jag funderade nog en del på hur man skulle
göra om man ville be, men jag kände ingen
som var kristen och samtidigt som jag var
nyfiken var jag väldigt skeptisk. Jag har alltid
gillat att leta reda på fakta och lära mig saker
och i samhället var det lättare att hitta
information som talade mot Gud än för Gud.
-När jag gick i 8:an gick jag i en väldigt stökig
klass och min bästa kompis i klassen
bestämde sig för att byta skola till
Hannaskolan i Örebro, en kristen friskola, för
att få mer studiero. Jag bestämde mig för att
följa med, mest för att jag ville kunna
koncentrera mig mer på skolan.
Jag lärde känna de andra i klassen och
började följa med på ungdomssamlingar osv
och blev mer och mer nyfiken på Gud. Efter
ett tag beslutade jag mig för att jag ville bli
kristen. Det var en hel del
undervisningskvällar och jag fick lära mig
mer och mer om Gud och bibeln.

-Vi möttes på Liljeholmens folkhögskola i
Rimforsa där vi båda gick bibelskola. Efter
det kände vi att vi ville stanna kvar i Rimforsa
några år till och jag började jobba som
ungdomsledare i Missionskyrkan i Kisa, som
är grannbyn till Rimforsa, och David jobbade
som pastor i Pingstförsamlingen i Rimforsa.
Hur beskriver du dej själv?
-Jag är lugn och eftertänksam och lite nördig,
snöar lätt in på mina intressen och har svårt
att släppa något jag har börjat på. Jag är nog
ganska bestämd och vill att saker ska bli
som jag har tänkt, jag gillar inte
överraskningar och vill gärna veta i förväg
vad jag ska få i julklapp till exempel.

- Jag tänkte ganska mycket på stora frågor
redan på mellanstadiet och undrade om det
fanns en Gud och hur det var i himlen och
vad som hände efter döden. Jag var
fascinerad av Astrid Lindgrens Bröderna
Lejonhjärta och beskrivningen av Nagijala
tex. Det var ingen i min familj som var kristen
när jag var barn, min mormor kom från ett
strängt kristet hem och tog avstånd från
kyrkan, mycket på grund av
“syndakatalogen” och min släkt har varit
ganska skeptisk till kyrkan på grund av det.

-Under gymnasiet gick jag ungdomsalpha
genom en annan församling, vilket var
väldigt bra, för att få en djupare förståelse för
den kristna tron. Den församling där jag blev
kristen och var medlem i under mina första år
som kristen var rätt så karismatisk. Efter
gymnasiet gick jag bibelskola på
Liljeholmens Folkhögskola, där fick jag möta
ett mer teologiskt och lite lugnare perspektiv.
Efter det har jag varit med i allt från
Missionskyrkan till Pingstkyrkan.

Nu är du med i Kristinakyrkan som i mycket
har ett uttryckssätt anpassat efter den äldre
generationen. Hur upplever du det?
- Det vi ”föll för” hos Kristinakyrkan var att det
var en sån härlig blandning av människor i
olika åldrar och från olika kulturer och olika
bakgrunder och att det kändes som att det
fanns en omsorg om varandra genom tex
Handtaget och kyrkskjutsen.
Jag tycker att det har varit bra att jag, sedan
jag blev kristen, har fått uppleva så många
olika typer av sammanhang och fått se att
man kan möta Gud på många olika sätt.
Varje församling har haft sin "kultur" och sitt
sätt att fira gudstjänst och leva som
församling. Gud är med lika mycket vare sig
det är högljutt eller stillsamt. Jag tänker att
det är viktigast att det finns en längtan efter
Gud hos församlingen, mer än att det är en
speciell form. Sen tilltalas jag personligen
mest av lugn och avslappnad lovsång, det är
det som känns mest bekvämt och hemtamt
för mig och det jag personligen väljer om jag
får välja helt utifrån mig själv.
- När jag var ungdomsledare, sa min kollega
ett citat som jag tycker är talande, han sa:
"Jag väljer inte församling utifrån var jag själv
kan få ut mest personligen, utan utifrån var
jag kan tjäna andra mest och göra mest nytta
för Guds rike" (citerat fritt ur minnet). Det tror
jag är ett tänkvärt perspektiv, att fokuset blir
mer på hur andra kan bli hjälpta att möta
Gud och vad som hjälper den som kanske är
ny eller vacklande i tron att få möta Gud. Då
blir det inte lika viktigt vilken stil eller form
som tilltalar mig personligen bäst, utan det
viktiga blir att få se den som är ny i tron
växa. Att få se andra möta Gud stärker även
ens egen tro, tänker jag. Sedan är det inte
alltid så lätt att leva och tänka så varje dag,
men det är något jag tycker är viktigt att bära
med mig och ha i bakhuvudet de gånger
något inte är på “mitt sätt”.
Text: Annica Alexanderson
Bild: Ingeborg Ågren Larson

Är det något bibelställe du särskilt tagit till
dej?
-Ett bibelställe som jag har fascinerats
mycket av är där det står att förlåten i templet
rämnade vid Jesu död. Innan Jesus dog var
det bara översteprästen som kunde komma
in till Gud i det allra heligaste, men när Jesus
dog så rämnade förlåten, alltså skynket som
skilde människorna från Gud och från den
stunden kan alla människor komma nära
Gud.
Är inte det häftigt!? Att “väggen” som fanns
mellan människorna och Gud försvann i
samma stund som Jesus dog!
Och till sist, har du upplevt något särskilt
bönesvar som du vill berätta om?
- När Vilgot låg i min mage och vi gjorde rutin
ultaljudet så upptäcktes det att han inte hade
någon skiljevägg i hjärtat, läkaren sa att han i
princip inte hade någon chans att klara sig
med ett så pass allvarligt hjärtfel. Vi fick
komma på ultraljud en gång till och även den
läkaren bedömde att det saknades
skiljevägg. Vilgots gammelfarmor bestämde
sig för att "nu ska vi be för hjärtat" och vid
nästa undersökning såg hjärtat bra ut! För
mig är det det största bönesvaret, vare sig
skiljeväggen växte till naturlig eller om det
var Gud som fixade hjärtat!
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Tillbakablick
KONFALÄGER

Efter två terminer blev det äntligen dags för
konfirmationsgruppen att åka på konfaläger.
Sju konfirmander från Kristinakyrkan och
Pingstkyrkan har träffats varje onsdag hela
hösten och våren och att lära känna
varandra, läsa bibeln och ha roligt
tillsammans.
Årets konfaläger ägde rum 26 till 29 maj på
Lärsätergården utanför Kolsva med 44
deltagare. Våra ungdomar fick lära känna
konfirmander från Örebro, Vintrosa,
Eskilstuna, Sala och Katrineholm.
Rubriken för lägret var ”Vägen vidare” och
undervisning varvades med tävlingar,
vandring, lekar och fritid. Varje dag hade ett
tema: Relationen till Gud, relationen till oss
själva, relationen till varandra och relationen
till världen.

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man
tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren,
så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för
människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
Hur var vädret då? Regnet kom och gick och
valde tyvärr att stanna över konfirmanderna
på utflyktsdagen. Men ungdomarna höll ändå
humöret uppe. Iallafall de flesta.
Lördagskvällen bjöd däremot på vackert
väder och efter en kvällssamling med både
allvar och humor grillades marshmallows
över öppen eld. Ett gäng passade på att ta
ett dopp i den den fina men kalla sjön.
Lägret avslutades med en gudstjänst som
konfirmanderna planerade och genomförde
tillsammans med sång, drama, bibelläsning
och bön. Det enda som var planerat innan
lägret var bibelordet från matt 5:14-16 där
Jesus säger att vi världens ljus. Utifrån det
skapades gudstjänsten.
Text och bild: David Fiske

Tillbakablick

ERIKSHJÄLPEN JUBILERADE
Erikshjälpens secondhandbutik i Lindesberg firade den 25 maj sitt 22-årsjubileum (ett försenat 20-årsjubileum). Ett 80-tal nuvarande och tidigare anställa och volontärer samt representanter från
Erikshjälpens huvudkontor hade bänkat sig kring dukade bord i Kristinakyrkan när pastor David Fiske
och butiksföreståndare Lotta Sunvisson hälsade välkommen.
Regionchef Dianna Hylan och HR-specialist Jonas Ankarberg berättade om Erik Nilsson, grundare av
Erikshjälpen och om organisationens blygsamma start. I dag har Erikshjälpen ett 60-tal butiker och är
en av de ledande secondhandkedjorna i landet och arbetar efter visionen En förändrad värld där
barns drömmar får liv. Alla insatser både i Sverige och utomlands utgår från de tematiska områdena
utbildning och fritid, hälsa och trygghet och skydd. Erikshjälpens värdegrund står på tre ben: Eriks
anda, Kristen människosyn och Barnkonventionen.
Hållbarhetsrapporten för 2021 som nyss utkommit visade bl.a. att:
-10 miljoner artiklar har sålts i Erikshjälpens butiker, av dessa var 1.187 321 klädesplagg,
detta sparade över 12.000 ton koldioxid jämfört om man skulle ha tillverkat nya klädes-plagg.
- 70 miljoner kronor har lämnats i överskott till sociala och humanitära insatser
-1000 personer fick varje dag möjlighet till arbetsträning i butikerna.
David Fiske informerade om samarbetet mellan Kristinakyrkan och Erikshjälpen. En del av vinsten
från butiken i Lindesberg går till projekt som kyrkan är engagerad i, bl.a. projekt för barns rättigheter i
Asien, idrottsskolor i Kongo, skolor i Palestina och sjukhus i Nepal. Efter att smörgåstårtorna uppätits
berättade Gun Andersson om starten av Erikshjälpens butik i Lindesberg.
En frågesport hanns med och ”Erikshjälpssången” sjöngs innan det var dags för Lotta Sunvisson och
David Fiske att tacka alla nuvarande och tidigare medarbetare för deras
arbete för en bättre värld med att dela ut en ros till var och en.
Vi kunde avsluta jubileet med vissheten om att vi är med i ett stort och viktigt arbete.

Två bilder från Erikshjälpens första tid. En gruppbild på volontärer och en tidningsbild
från
invigningen
Text:
David
Fiskeår 2000.
Text: Gun Andersson

Betraktelse

INBLICK I GUDS VÄSEN
INBLICK står det på skärmen på min dator. Inget mer.
Jag vänder blicken mot mitt inre, men ingen insikt uppenbarar
sig. Blicken söker sig ut genom fönstret istället, mot utsikten.
Där böljar tvätten på klädlinan i västanvinden nere vid stranden.
På altanen ligger en tallkotte och en citronfjäril fladdrar förbi
alldeles utanför fönsterrutan.
Det är i mitten av maj och jag har för avsikt att skriva något som
ska publiceras i programbladet för juni, juli och augusti. Jag blir
varse hur osäker jag känner mig beträffande framtiden, även den
som ligger allra närmast. Upprepade gånger har marken rämnat
när vi trott oss gå på kända stigar. Vårvintern 2020 tvingades
plötsligt samhällen och individer över hela världen till radikal
omställning, när coronapandemin spreds över världen. Trevande,
utan manual, sökte vi oss vidare. Många miste livet och många
lever med sorg eller med sviter av sjukdomen. Lika plötsligt, i
februari i år, invaderades ett land i vår geografiska närhet,
Ukraina, och ett helvetiskt anfallskrig slår människors hus och
hem och liv i spillror.
Det är i mitten av maj och jag sitter vid datorn i sommarstugan.
Jag lyfter blicken och får syn på två strandskator som spatserar i
viken. Det brukar strandskatorna göra så här års. Skönt, det är
som det ska vara. Jag dras till det som signalerar kontinuitet och
igenkänning. Till liljekonvaljeknoppar och hägg, som tar sats för
att brista ut i skir blomning. Till honom, som skapat detta sköna,
himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker. Han som
presenterade sig för Mose som ”Jag är”. Jag leker med
grammatiska begrepp och tänker mig Gud som ett verb: Jag är.
Varandet. Skapandet. Levandet. Pågåendet. Han som var, som
är och som ska komma. A och O, begynnelsen och änden,
alltings ursprung och alltings mål. Av honom och genom honom
och till honom är allting. Han ryms inte i min tanke, men vi alla
ryms i hans.
Sommarens ymniga grönska och bibelns tillförlitliga ord ger oss
en inblick i Guds väsen. Enligt synonymer.se finns ”kännedom”
och ”förtrogenhet” med som synonymer till ”inblick”. Vad kan vi
egentligen veta om juni, juli och augusti 2022? Att Gud är
förtrogen med alla våra vägar och håller oss i sin hand,
oss alla, trots allt, genom allt.
Text och bild: Margareta Holtti

Redaktionen

VILKA GÖR INBLICK?

Gun Andersson
Marie Brix Schou
Annica Alexanderson
David Fiske
Nästa nummer (september-november)
kommer i slutet av Augusti.

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

Nu har alla barn upp till 13 år chansen att vinna en överraskning!
Måla och färglägg. Skriv ålder och
telefonnummer. Riv sedan ut denna sida
och lämna ditt svar senast den 20 augusti i
Kristinakyrkans brevlåda, Kristinavägen 32,
Lindesberg.

Vinnaren meddelas via telefon.
Namn: ________________________________
Ålder:_________________________________
Telefonnummer:_______________________

