Programblad för december 2015 & januari 2016

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds
inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas.
Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.
Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans
rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och
för evigt.
Herren Sebaots lidelse skall göra detta.
Jesaja 9:2-3, 6-7

Julhälsning
Ovanför ett grupp förvånade och rädda herdar syns plötsligt en ängel från Gud
som säger: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i
en krubba. ”Herdarna väljer att leta reda på det nyfödda barnet och blir de första
besökarna i stallet där Josef, Maria och Jesus är.
Att Gud blir människa och kommer till jorden för att rädda sin skapelse är en
glädje, en glädje för alla. Kanske hade herdarna svårt att se sin frälsare i det
nyfödda lilla barnet i stallet. Borde inte en frälsare, ja Herren själv, födas under
finare och noblare omständigheter?
Vi lever i en värld som lider och som verkar gå lite mer sönder för varje dag som
går. Strömmen av nyheter om krig, flykt, miljökatastrofer och främlingsfientlighet
verkar aldrig ta slut. Vi är många som börjar undra om det finns några goda
nyheter kvar. Om det finns något hopp för vår värld.
I bibeln och den kristna kyrkans gemensamma erfarenhet får vi svaret: Det finns
hopp: Frälsaren är här! Mitt i sorg och förtvivlan kan vi varje jul påminnas om det
stora glädjebudskapet: Jesus är här!
Låt advent och juletiden bli ett tillfälle att göra herdarnas upplevelse; att
tillsammans höra Guds glädjebud om frälsaren, vår räddare. Detta glädjebud får
sedan bli vår utmaning: Att själva vara till glädje för andra och göra det vi kan för
att fler ska bli räddade av Honom som kallas Messias och Herren.
I och med första advent började vi ett nytt tema på våra gudstjänster: ”Berättelsen
om Jesus – en annorlunda Gud”. Välkomna på våra gudstjänster för att
tillsammans utforska vem denne Jesus är och hur hans födelse, liv, död och
uppståndelse faktiskt är de goda nyheter som vår värld behöver.
David Fiske,
pastor i Kristinakyrkan

December
5

Lördag

18.00

Bergslagsbön i Kristinakyrkan

6

Söndag

10.00
18.00

2:a Adv, Gudstjänst, Lennart Boström, Hser Poe,
Nattvard. Löftena: ”Gud kommer till jorden”
Karenkören, Söndagsskola, församlingsmöte
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal

7

Måndag

18.00

RIA-samling

8

Tisdag

18.00

Scouts julfest

10

Torsdag

18.00

Internationell träff avslutning

11

Fredag

19.00

Underground

13

Söndag

10.00

18.00

3:e Adv, Tillsammansgudstjänst Julavslutning,
David Fiske, Ann-Sofi Carlsson m.fl.
Löftena: "Det folk som vandrar i mörkret ska se
ett stort ljus ..."
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal – avslutning

14

Måndag

15.00

Stickträff avslutning

15

Tisdag

19.00

Kristinakören övar o julfest

16

Onsdag

18.30

Nattvardsandakt

18

Fredag

19.30

Underground – avslutning

19

Lördag

10.00

Utdelning julkassar (Samling i Pingstkyrkan)

20

Söndag

17.00

Sånggudstjänst, vi sjunger in julen. David Fiske,
Kristinakören, gemensamt med Betel Grönbo.
Födelsen: "Jesus blir Gud Med Oss"

24

Torsdag

25

Fredag

10.00

Julgudstjänst David Fiske, Bengt Fiske,
Födelsen: "Jesus blir en glädje för hela folket"

26

Lördag

11.00

Annandagsgudstjänst i Pingstkyrkan

27

Söndag

10.00

Gudstjänst David Fiske, Kaler Larasé
Födelsen: "Jesus är en ovanlig kung"

31

Torsdag

17.00

Nyårsbön och nyårsfest, för alla åldrar.
Se mer info inne i häftet.

JULAFTON

Januari
3

Söndag

10.00

Gudstjänst, Ingemar Lindgren
Början: "Jesus döps och frestas"

6

Onsdag

16.00

Trettondedag jul – Trettondagsfest
Se mer info inne i häftet.

10

Söndag

10.00

Gudstjänst, Per-Olof Holtti, Per Henriksson,
Ezekiel Akagbobi, Söndagsskolstart
Början: "Jesus samlar lärjungar"

11

Måndag

18.00

RIA-samling

15

Fredag

19.00

Barn och Ungdomsledarträff

17

Söndag

10.00

18.00

Gudstjänst, gemensamt med Betel Grönbo,
David Fiske, Kjell-Arne Sjönneby,
Thomas o Malin Marklund
Orden: ”Jesus säger: Guds rike är nära"
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal

19

Tisdag

19.00

Kristinakören övar

20

Onsdag

19.00

Ekumeniska böneveckans möte i pingstkyrkan,
David Fiske, Musik Sv Kyrkan

21

Torsdag

10.30
12-14.00
19.00

Andakt på Ågården
Öppen kyrka, för bön och stillhet, Kent Hiding
Bön.

22

Fredag

12-14.00
19.00

Öppen kyrka, för bön och stillhet,
Ann-Sofi Carlsson
KBU årsmöte

23

Lördag

12-14.00
19.00

Öppen kyrka, för bön och stillhet, David Fiske
Bön, nattvard

24

Söndag

10.00
18.00

Gudstjänst, predikstolsbyte, Torwald Bergström,
Frövi, Stig Lindgren, Kristinakören
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal

25

Måndag

18.00

RIA-samling

26

Tisdag

18.00

Scoutstart

29

Fredag

19.00

Underground

31

Söndag

10.00

Gudstjänst, David Fiske, Maria Laresè,
Ungdomarna
Orden: ”Jesus säger: Herrens ande är över mig"
Församlingens årsmöte

18.00

Idrott i Björkhagaskolans gymnastikssal

Februari
1

Måndag

15.00

Stickträff start

2

Tisdag

18.00

Scout

4

Torsdag

14.00
18.30

Andakt på Ågården
Alpha-kurs start

5

Fredag

19.00

Underground

7

Söndag

10.00

Gudstjänst, David Fiske, Paul Sjöström, Nattvard
Bertil o Kajsa Jansson, Lars-Olof o Maria Park
Orden: ”Jesus säger: Jag skall dö"
Idrott i Björkhagaskolans gymnastiksal

18.00

JULKASSAR
Kommer att delas ut också denna jul. Som tidigare kommer vi att ansvara för 10
st kassar á 500 kr. Vi är tacksamma för bidrag till kostnaden
och naturligtvis också hjälp med att bära ut dem till
mottagarna. Tala med Birgit Tybell om utdelningen, som blir
lördagen den 19 december, med samling i Pingstkyrkan
kl 10.00!

NYÅRSBÖN/NYÅRSFEST
Efter nyårsbönen, som är kl 17.00, är tanken är att skall bli en nyårsfest i kyrkan
för de som vill, i form av ett knytkalas. Där man tar med sig något att äta som
räcker till några stycken och som vi sen dukar upp till en nyårsbuffé.
Tanken är att vi tillsammans formar festen där gemenskap är
den största ingrediensen. Alla är välkomna och man är med så
länge man önskar.
Hör av dig till Ann-Sofi Carlsson om du vill vara med och om du
vill bidra med något, eller har någon fråga. Anmälningslistor
kommer att finnas i entrén. Dessutom går det att anmäla sig per
mail till annsofi@kristinakyrkan.se. Anmälan skall vara inne till
senast 20 december 2015.

INBJUDAN TILL TRETTONDAGSFEST
Välkommen till trettondagsfest i Kristinakyrkan!
Onsdagen den 6 januari 2016.
Vi hälsar dig/er välkommen till en kväll med ett trevligt
program, ett fantastiskt fika i form av en buffé av kakor
och bröd, och en avslutande andakt.
Till fikat får du gärna ta med en sorts kaffebröd till fem,
tio personer, eller det som passar dig. Sedan gör vi en
buffé av allt som vi tagit med och har en trevlig stund
där vi festar tillsammans.

AKTIVITETER FRAMÖVER:
13 februari 2016
En kväll med Erikshjälpen i Pingstkyrkan.
Medverkan av bl a Raggae-bandet AKUSIA, som Emma Ahlbäck, föreståndare på
Erikshjälpen, leder tillsammans med sin make.
5-6 mars 2016
Församlingshelg. Mer information kommer senare.
Påsken 2016
Skärtorsdag, kl 18.00, en kväll kring den historiska påsken och nattvard, i
Kristinakyrkan.
Långfredag, kl 10.00, gudstjänst i Pingstkyrkan, Kristinakören m fl medverkar.
Påskafton, 18.00, ungdomarna ”Sen kväll med Gud” i Pingstkyrkan.
Påskdagen, 10.00, festgudstjänst med tårtbuffé i Kristinakyrkan.
12 juni 2016
kl 11.00, ansvarar vi för gudstjänsten på Uskavi.
Sommarens gemensamma gudstjänster 2016
Med början 26 juni i Pingstkyrkan och avslutning i Kristinakyrkan 31 juli. Därefter
från 7 augusti blir det gudstjänster i båda kyrkorna och vi i Kristinakyrkan börjar
våra gudstjänster kl 10.00!
21-24 juli
Har SKBF, (Sveriges Kareners Baptistförening), en samling för karener från hela
Sverige här i Lindesberg. Man kommer att bli 150-200 personer.

Kontakt med församlingen
Kristinakyrkans
Församling
e-post

Kristinavägen 32
711 30 Lindesberg
info@kristinakyrkan.se

103 80

Församlingens Bg

5383-0915

Pastor
e-post

David Fiske
david@kristinakyrkan.se

070-597 12 66

Diakon
e-post

Ann-Sofi Carlsson
annsofi@kristinakyrkan.se

070-393 17 61

V:e föreståndare
e-post

Lennart Boström
lennart.bostrm@telia.com

17632

Ordförande
e-post

Kent Hiding
kent.hiding@telia.com

070-632 06 31

Kassör
e-post

Paul Sjöström
paul@lakestream.se

14756

Kristinakyrkans
barn och ungdom
(KBU)
KBU´s Bg

Kristinavägen 32
711 30 Lindesberg

Ordförande KBU
e-post

Kent Hiding
kent.hiding@telia.com

636-8989
070-632 06 31

KBU informerar…
Söndagsskola söndagar
Scout tisdagar
Ungdomssamling fredagar
Idrott söndagar

kl. 10.00 (Kristinakyrkan)
kl. 18:00 (Kristinakyrkan) från 7 år
kl. 19.00 (Kristinakyrkans källare)
kl. 18.00 (Björkhagaskolans gymnastiksal)

Internationella träffar – varje torsdag kl. 18.00 i Kristinakyrkan

Stor del av verksamheten sker i samarbete med studieförbundet

