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På torget

Betraktelse

Hur väljer vi gudstjänstmusik?

På äventyr med Pa

EN AV DE SVÅRASTE uppgifter jag har i min tjänst
som församlingsmusiker i församlingen och
som jag våndas väldigt mycket över, är att välja
musik. Det kan tyckas lite ironiskt, eftersom
det är något jag gör väldigt mycket och ofta.
Det är många saker som ska stämma. Musiken
ska kännas rätt i relation till gudstjänsten i
övrigt, vilket betyder att jag måste gissa vilken
sinnesstämning vi kommer vara i, när det är
dags för musiken. Är det en sång är det viktigt
att den har ett budskap, som vi i församlingen
står bakom, bra teologi, bra språk mm. De
som framför sången ska helst tycka, att det är
roligt att framföra den, vara lagom svårt mm.
Sedan kommer vi till det här med stil. Hur
väljer vi den? Ska musiken attrahera folk till
kyrkan? Vilka vill vi i så fall attrahera? Med
ett sådant synsätt skulle man försöka lyssna in
vad som är populärt just nu och göra likadant
i kyrkan. Fokus blir då utåt, på människor.

En regnig fredagskväll i september fick Grandios
besök av Pannkakskyrkan. Det är en organisation, som startade i Uppsala år 2006 av ett gäng
ungdomar, som ville sprida det kristna kärleksbudskapet utanför kyrkans väggar och rakt in i
ungdomsvärlden.

JAG KAN INTE SÄGA att det är något stort fel i det
resonemanget. Dock skaver det lite i mig.
Det låter lite osäkert och oroligt, lite som att
vi söker bekräftelse utifrån.
Varför firar vi egentligen gudstjänst och för
vems skull gör vi det? Stora frågor som skulle
kräva flera nummer av Medljus för att reflek-

Medljus
Tidningen Medljus är informationskanal för Linköpings
Missionsförsamling och Equmenia Missionskyrkan i Linköping. Tidningen utkommer med 9 nummer per år och
har en upplaga av 700 exemplar.
Omslagsbild: Ljus i Lambohovskyrkan. Foto: Per Larsson.
MANUSSTOPP: 11/11, 13/1 UTGIVNINGSDAG: 28/11, 30/1

tera över. Två stora anledningar vill jag lyfta
fram. För vår egen skull och för Guds skull.
Ett annat sätt att se på musiken i gudstjänsten
skulle istället kunna vara, att den är ett svar
på vårt gudsmöte. Den tro vi bär på är en
levande relation med den Levande Guden.
Vår sång och musik är ett svar på den kärlek
och befrielse vi har mött hos Gud, eller på
det sökande vi har efter Gud. Vi sjunger det
vi längtar efter att uttrycka, den lovsång som
vårt hjärta är fullt av. Jag börjar mer och mer
luta åt att se på gudstjänstmusiken på detta
sätt. Slutresultatet kan bli detsamma som i
det första sättet att se på musiken, men det är
vägen dit som är den stora skillnaden. Och
för att musiken ska bli så rik som möjligt och
lovsången så mäktig som möjligt behövs vi
alla. Så, tänk efter: Vad längtar du efter att
uttrycka till Gud?
Gud välsigne dig!

Jacob
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De tog sig till en av Uppsalas mest centrala
parker och med endast en picknickfilt, en
kub, en gitarr, ett gott humör och en stark
tro började de prata med människor. Istället
för att bli bemötta med konstiga blickar och
dryga kommentarer, fick de uppleva mycket
kärlek och en stor nyfikenhet om tron, särskilt
bland unga. Denna positiva respons fick dem
att börja fundera, kunde det finnas fler sätt
att visa Guds kärlek utanför kyrkans väggar?
En idé var att varje helg stå i parken, steka
pannkakor och dela ut dem, helt gratis. Detta
blev ett bra sätt att få människor att öppna
upp sig, ett sätt att få berätta om den kristna
tron och ett sätt att sprida Guds kärlek. Idén
om att steka gratis pannkakor spreds snabbt
till andra kyrkor runt om i landet och organisationen finns idag i hela Sverige.
JUST DEN HÄR FREDAGEN är tre killar från Pannkakskyrkan alltså på besök i Missionskyrkan här i
Linköping. Kvällen inleds med den klassiska
tidningsleken, i vilken vi ungdomar från
kyrkan hade ett litet övertag av förklarliga
skäl. Vi får sedan lyssna på historien bakom
Pannkakskyrkan och några av killarnas starkaste ögonblick under sin tid där. De berättar
att pannkakorna är grunden, men att det är
så otroligt mycket mer. Det handlar om att
hjälpa varandra. De berättar om hur de lånat
ut sina kläder till människor som kommit
förbi pannkaksgrillen och som inte klätt
sig för en sen kväll ute, kläder som sedan
plötsligt försvunnit iväg när personen gått
utan att ha kommit ihåg att lämna tillbaka
dem. Detta gav dem idén att ta med secondhand-kläder att dela ut helt gratis. De berättar

Äldreomsorg och blommor...

annkakskyrkan i Linköping
människor, som gick ensamma.
Något vi alla var överens om
var, att vi fick möjlighet att
prata med människor vi annars
aldrig hade pratat med och att
människor i allmänhet är väldigt trevliga, särskilt när man
bjuder på gratis mat.

att de flertalet gånger hjälpt till att betala för
bussbiljetter, så att människor kunnat ta sig
hem säkert. Vi får också höra en historia om
hur några personer i deras gäng en gång gått
med på att köra en tjej fyra timmar i sträck
för att hon skulle hinna med ett flyg för att
kunna åka på semester med sin familj.
och vittnesbörd var det
till slut dags för oss att ge oss ut på Linköpings
gator. Vi tog oss ut till Trädgårdstorget. Under ett vitt partytält ställdes ett bord och en
gasolspis med tillhörande muurikka, en stor
stekpanna, upp. Sedan var det bara att börja
steka pannkakor. Smeten togs med färdigblandad i stora PET-flaskor och det var bara
att hälla rakt ner i muurikkan. På plats fick
alla någon form av uppgift: några hjälptes åt
att steka pannkakor, några försökte locka dit
människor, som fanns i närheten och några
gav sig ut i grupp inåt stan för att ta med sig
folk tillbaka till pannkakstältet. Även om
vädret inte var det bästa passerade ändå en
hel del människor förbi under kvällens gång.
Vi fick besök av alla möjliga typer av människor: ungdomsgäng, äldre par, familjer och
EFTER MÅNGA FLER HISTORIER

FRAMÅT KLOCKAN ELVA bestämde
vi oss för att det var dags att
runda av. Kalla och blöta, men
ganska nöjda, tog vi oss tillbaka
till kyrkan för en avslutande
utvärdering. Trots det dåliga
vädret och tillströmningen med
folk, som hade kunnat vara lite
bättre, tyckte alla i slutändan att det hade varit
en positiv upplevelse. Slutligen funderade vi
också på ifall vi verkligen hade spridit något
kärleksbudskap, eller om vi faktiskt bara hade
delat ut gratis pannkakor. Men jag tror verkligen, att det kristna kärleksbudskapet syntes
genom vår pannkaksutdelning. För trots att
inget övernaturligt mirakel skedde under kvällen, gick vi alla därifrån med känslan av att vi
med våra goda gärningar ändå placerat ett litet
frö av Guds kärlek mitt i Linköpings hjärta.

Årets näst sista månad är november och
höstmörkret blir än mer påtagligt. Då
behöver vi ljus, värme och god gemenskap. Det vill RPG i Missionskyrkan
bjuda in till. Vi möts till program, god
gemenskap och till gott kaffe och samtal
vid kaffebordet.
Torsdag 14 november kl 14.00 gästas
vi av Liselotte Fager, som är ordförande
i Kommun Linköpings Äldrenämnd.
Hon kommer att berätta för oss om
kommunens framtidsplaner beträffande
äldreomsorgen. Ett tillfälle som är viktigt
att ta vara på, med tanke på att vi blir
äldre för varje dag och behöver få god
vetskap om de möjligheter som finns att
få hjälp och omsorg, när vi det behöver.
I novembers mörker men där vi ändå
vill se fram emot ljus och värme får vi
Torsdag 28 november kl 14.00 besök av
florister från Blomstertorget och rubriken
för denna samling är Blommor som gläder
och tröstar.
Alla är varmt välkomna till RPG:s
samlingar i Missionskyrkan!
BIRGITTA LARSSON

JACOB WALLHAGEN

RPG står för Riksförbundet Pensionärsgemenskap och är en av
de fyra pensionärsorganisationer
som ingår i regeringens pensionärskommitté. I Missionskyrkan i
Linköping arrangerar RPG varannan torsdag kl 14.00 intressanta
program inom kultur, kyrka, samhälle och vetenskap.
Alla är varmt välkomna!
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På kyrktorget

Församlingens missionärer kommer på besök
I EQUMENIAKYRKANS DOKUMENT Mission som förvandlar världen står det:
”…en Missionell kyrka kännetecknas således av hur hon tänker mission och hur varje
sak hon företar sig sker som ett deltagande i
Guds pågående mission i världen. Ett missionellt förhållningssätt bygger på att i varje
kultur och subkultur, där människor rör sig,
inkarnera, dvs förkroppsliga, vad Guds rike
är och betyder, och söka vara Kristus till dem
som ännu inte känner honom.”
Hur tänker vi som församling kring Guds
Mission? Hur berör det vad vi gör i Linköping
eller i Ecuador? Kan det ena berika det andra?
Det är tankar vi funderar kring i vår kallelse
till mission. Just nu försöker vi gestalta det
i Sverige, men så småningom, nästa år som
det ser ut, återvänder vi till Ecuador för en
ny arbetsperiod. Visst längtar vi dit, speciellt
regniga novemberdagar. Samtidigt är vi tacksamma för tiden vi får i Sverige med nära och
kära, parallellt med besök i många av våra
församlingar runtom i Sverige. Det är spännande att leva kyrka i Sverige 2019.
Preliminära tankar inför resan till Ecuador är att lägga mer fokus på lokala projekt,

Församlingens missionärer, Petter och Andrea Hermansson gästar Linköping 24 november.

eventuellt ett arbete mot våld i nära relationer
samt vissa uppgifter för den nationella kyrkan
i Ecuador, Pactokyrkan. Bed gärna för oss

och den flytt vi planerar. Så hoppas vi att vi
ses söndag 24 november i Missionskyrkan i
Linköping.
PETTER HERMANSSON

Yes! Nu får vi städa kyrkan tillsammans igen!
Torsdag 21 november kl 16.00-20.00
Fredag 22 november kl 15.00-20.00
Lördag 23 november kl 08.00-12.00
Vi äter tillsammans. Soppa, mackor och fika kommer att finnas.

Välkommen!
Har du frågor, hör gärna av dig till:
Petra Hallqvist, tel 0735-01 77 31
Ellinor Gustavsson, tel 0730-96 96 06

På intervju

På hundraårskalas

Inga-Lisa Boström 100 år
En av Missionsförsamlingens äldsta medlemmar, Inga-Lisa Boström, har firat sin 100-årsdag tillsammans med familj, släkt och vänner.
I sin ungdom var Inga-Lisa ungdomsledare.
Under några år bodde Inga-Lisa i Uppland.
När hon sedan kom tillbaka till Linköping
tjänstgjorde hon som kretstjänare och nattvardstjänare.
Bernt Åkerblad gratulerade Inga-Lisa och
framförde en hälsning från församlingen.

FOTO: SVEN EHN

GUDRUN EKLUND

Linköpings Missionsförsamlings två hundraåringar Elvi Pettersson och Inga-Lisa Boström trivs med varandra.

Samhällsansvar – Diakonia på besök
Söndag 10 november har temat
Samhällsansvar. Ida Hennerdal från
Diakonia besöker oss och predikar i
gudstjänsten då. Medljus har ställt
några frågor till henne för att vi ska
få veta lite mera om vem Ida är och
för att vi ska bli nyfikna på vad hon
kommer att ha för budskap till den
gudstjänstfirande församlingen.
Vem är Ida Hennerdal?

Jag är ursprungligen från Örebro,
men bor nu i Stockholm sedan
drygt tio år tillbaka. Jag är statsvetare i botten och har sedan läst
vidare till geograf med inriktning
mot miljö och globalisering. Yrkesmässigt har jag rört mig inom
den ideella sektorn och bland annat arbetat heltid som ordförande
för Equmeniakyrkans ungdomsorganisation Equmenia och på
Fairtrade Sverige. Jag är aktiv i
Abrahamsbergskyrkan i västra Stockholm,
bland annat som scoutledare för ett gäng
13-15-åringar.
Vilken är din roll på Diakonia?

Min roll på Diakonia är att hålla kontakt med
och hitta former för hur församlingarna inom
Diakonias två huvudmän – Equmeniakyrkan
och Svenska Alliansmissionen – kan arbeta
med Diakonia och globala frågor, exempelvis
mänskliga rättigheter och klimaträttvisa.

Storasyster Inga-Lisa Boström samtalar med lillebror Sven
Boman.

Om du med några ord skulle beskriva vad ”Samhällsansvar” är för dig, vad säger du då?

För mig är samhällsansvar en naturlig konsekvens av min kristna tro. Jag känner att tron är
en drivkraft, som inspirerar och manar på mig

Ida Hennerdal från Diakonia gästar Missionskyrkan söndag
10 november och predikar i gudstjänsten.

att försöka göra vad jag kan för att förändra
världen till det bättre.
Har du varit i Linköpings Missionskyrka förut?

Ja, jag har varit i Linköpings Missionskyrka
förut. Bland annat när jag var med i Equmenias styrelse. Då hade vi en möteshelg förlagd
i Linköpings Missionskyrka.
Vilka är dina förväntningar på besöket?

Jag hoppas på att lära känna församlingen lite
mer och även få möjlighet att prata mer om
just samhällsansvar och hur Diakonia kan vara
en resurs i församlingens arbete.
att få lyssna till dig och lära
oss mera om Samhällsansvar! Välkommen!
Vi ser fram emot

BIRGITTA JACOBSSON
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På kyrktorget
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping
www.missionskyrkanlinkoping.se
facebook.com/missionskyrkanlinkoping
info@missionskyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition

013-24 98 00
013-24 98 25
MARTAS CAFÉ 013-24 98 21
TELEFON

INFORMATIONEN

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST

Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal

MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare
exp 013-24 98 01. Lediga dagar: Fredag och lördag.
BERNT ÅKERBLAD Vice församlingsföreståndare
mobil 0702-24 24 26. e-post bernt.akerblad@telia.com
MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812
Lediga dagar: Måndag och lördag.
EVA MILTON Diakon
exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.
LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare
Föräldraledig.
STINA HOLMGREN Vikarierande ungdomsledare
exp 013-24 98 07
JACOB WESSBO Församlingsmusiker
exp 013-24 98 08
MARGARETHA DAHL Församlingssekr, exp 013-24 98 00
GUNNEL KARLSSON Verksamhetsledare, exp 013-24 98 04
KONFERENSANSVARIG, exp 013-24 98 02
e-post konferens@@missionskyrkanlinkoping.se
CAFÉ- OCH SERVERINGSANSVARIG Vakant.
LARS-ÅKE ANDERSSON Ljud- och driftstekniker
exp 013-24 98 06
PATRICK NILSSON Vaktmästare, exp 013-24 98 09

Ordförande

Församlingen ANNA GARDSTRÖM
ordf@missionskyrkanlinkoping.se
Equmenia TOMAS RÖJDER 0702-48 56 60
equmenia@missionskyrkanlinkoping.se

E-post

Om inget annat anges:
fornamn.efternamn@missionskyrkanlinkoping.se

Bankgiro och Swish

Bankgiro församlingen 572-79 38
Församlingens organisationsnummer 822 000 2805
Församlingens Swishnummer 123 175 86 63
Swishnummer Equmenia 123 157 97 05

Välkommen på 30-årskalas!

fyller jag 30 år. Varmt
välkommen på öppet hus i Missionskyrkan
mellan 15.00-18.00! Jag vill inte ha några
presenter. Däremot får du gärna ge en gåva
till Missionskyrkan i Linköping (Swish eller
bankgiro, märk med ”Maria 30”) och/eller
Röda Korsets insamling till människor på
flykt i världens katastrofer (www.egeninsamling.redcross.se/8635).
Lördag 2 november

MARIA LINDER PASTOR MED UNGDOMSANSVAR

Insamling till Region Öst

kl 11.00 firar Linköpings
Missionsförsamling gemensam gudstjänst
med Baptistförsamlingen i Baptistkyrkan.
Temat för gudstjänten är Vårt evighetshopp.
Marcus Lind predikar och Erika Svensson
sjunger.
I samband med den gudstjänsten blir det
insamling till Region Öst av Equmeniakyrkan. Den som önskar lämna sin gåva i offerkuvert för just den insamlingen, finner dem
i informationen i Missionskyrkan.
Söndag 3 november

Religionsfrihet och mänskliga rättigheter

I samband med MR- dagarna, som hålls
i Linköping 14-16 november, gästas Missionskyrkan torsdag 14 november kl 18.00 av
Christer Daelander, Afrikasamordnare och
ansvarig för MR- frågor (mänskliga rättigheter) inom Equmeniakyrkan, Anna-Carin
P Stenbeck, handläggare inom Equmeniakyrkan med ansvar bl.a. för samverkan med
Pakistan och Jennifer Christie Jag Jivan,
direktor på Christian Study Centre i Rawalpindi, Pakistan. Vi börjar med att fira nattvard
tillsammans kl 18.00 för att sedan få lyssna
till kortare föreläsningar om religionsfrihet,
mänskliga rättigheter och Equmeiakyrkans
arbete i andra länder. Enkelt fika serveras till
självkostnadspris och vi beräknar att kvällen
avslutas kl. 20.00
EVA MILTON

Tackoffer

I samband med gudstjänsten vid församling6

ens årshögtid söndag 17 november vill vi visa
vår tacksamhet inför allt det goda som under
året ägt rum i församlingens regi. Det gör vi
genom att ge förutsättningar för en fortsatt
god utveckling. Ta gärna ett extra tag vid
insamlingen denna dag!
Kallelse till årsmöte

Styrelsen kallar till årsmöte och årshögtid
söndag 17 november. Upplägget blir liksom
förra året en heldag där vi först samlas innan
gudstjänsten kl 09.30 och går igenom det
föregående verksamhetsåret. Sedan firar vi
en go högtidsgudstjänst, som avslutas med
kyrklunch. Därefter blickar vi framåt och
under denna del kommer vi också att prova på
att använda oss av indikatorkort för att göra
fler röster hörda. Hur detta går till kommer
vi pedagogiskt och tydligt att gå igenom på
årsmötet. Varmt välkommen!
Verksamhetsberättelse

I år finns församlingens verksamhetsberättelse
i både pappers- och digital form. Alla som
har en e-postadress registrerad har fått den
digitalt. För dig som vill ha den digitalt men
inte fått den så går det bra att skicka ett mail
till margaretha.dahl@missionskyrkanlinkoping.se så får du den digitalt. För dig som vill
ha den i pappersform finns ett antal tryckta
exemplar att hämta i kyrkans information.
I vissa fall har också kretstjänarna fått några
exemplar att dela ut.
Missionsfrukost

I samband med att våra missionärer Petter
och Andrea Hermansson besöker oss söndag
24 november så inbjuder församlingen till en
missionsfrukost före gudstjänsten. Tanken är
att vi samtalar med varandra och med Hermanssons om mission. Vad det innebär i vår
tid i så väl Sverige som Ecuador. Hur vi kan
bli bättre på det och vad det betyder för oss
som kyrka. Varmt välkomna kl 09.00!
Boka in Equmenias julmarknad!
Fredag 6 december

kl

18.00-21.00

är det dags

På kyrkbacken
för equmenias julmarknad (obs en vecka senare än vanligt). Vi i julmarknadskommitten
tar gärna emot saker att sälja i handelsboden
liksom gåvor till auktionen. Till handelsboden
efterlyser vi särskilt bröd, kakor, marmelad
eller annat ätbart, liksom hantverk av olika
slag. Kontakta gärna Annika Svensson (svensson.annika@gmail.com) eller någon annan i
kommittén och berätta vad du vill skänka.
Det går även bra att bara lämna in sakerna i
kyrkan senast torsdag 5 december.
ANNIKA SVENSSON

Fira jul i kyrkan?

Vi planerar att även i år bjuda in till ett
gemensamt julfirande på julafton. Till det
behöver vi er som kan och vill vara med och
hjälpa till med det praktiska: duka, ta fram
mat, diska och vara med och dela den goda
gemenskap som blir när vi firar jul i kyrkan.
Marcus Lind med familj och Eva Milton
kommer att finnas med från kollegiet. Upplägget blir lite efter hur många vi blir som kan
vara med och hjälpa till. I nästa nummer av
Medljus, som kommer ut i slutet av november, kommer mer information om hur vårt
gemensamma julfirande blir i år.
Så, ta en extra funderare, tillsammans med
familj eller vänner, om det skulle kunna vara
ett trevligt sätt att fira julafton på i år och ta
också med det här i era förböner.
Eva Milton svarar gärna på frågor: 013249805 eller eva.milton@missionskyrkanlinkoping.se
FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Skapande T-grupp

träffas onsdagar jämna veckor kl 18.00-20.00
i Martas Café. Om du vill kan du lära dig
tvåändsstickning eller ta med något som du
håller på med: teckna, virka, brodera, måla,
sy... Vi inleder med att läsa någon text tillsammans. Samtalar, skapar, fikar och avslutar med
bön strax innan kl 20.00. Fika finns att köpa!
Om du vill sticka tvåändsstickning, behöver
du ta med dig två färger av tvåtrådigt ullgarn
och strumpstickor nr 3.

Vikten av samtal och delande

var jag på retreat. Det tillhör
en av mina allra största förmåner som pastor att
jag regelbundet får dra mig undan en kortare
tid. Att åka på retreat handlar om att sätta
upp gränser för sig själv och på så vis avsätta
tid och göra plats för Gud. Det är av stor vikt
att jag som pastor med jämna mellanrum gör
detta, både för min egen skull och för det
sammanhang jag är satt att leda. Att få tid att
tillsammans med Gud och med hjälp av andliga
vägledare få bearbeta saker i mitt eget liv och
förhoppningsvis bli lite friare från sådant som
håller mig tillbaka i min relation med Jesus.
Just detta är inte något som är unikt för
församlingsanställda utan något alla kristna
mår bra av att göra. Att dela livet med varandra och få hjälp att se saker och ting ur andras
perspektiv kan vara nog så klargörande som
att fördjupa sin tro på andra sätt. En naturlig
konsekvens av detta är också att ju större plats
Gud får i våra liv desto mer fria blir vi att vara
de människor Gud skapat oss att vara.
I SLUTET AV SEPTEMBER

I DEN FRIKYRKLIGA TRADITIONEN har andlig vägledning
ofta gått under benämningen själavård. Ett ord
som för många av oss är förknippat med stora
problem, sorg eller synd och bekännelse. Detta
kan förvisso vara en del av andlig vägledning
om det är det som just nu håller oss tillbaka
i vår relation till Gud. Men det kan lika väl
vara obearbetade saker längre bak i livet eller
mönster och beteenden som vi själva har svårt
att se. Sådant som vi med hjälp av en andlig
vägledare kan få syn på och som vi sedan med
Guds hjälp kan få ta itu med. Mer av denna
typ av andlig vägledning tror jag alla kristna
skulle må bra av. Det är i alla fall min erfarenhet
att ju mer andlig vägledning jag får desto mer
inser jag att det finns kvar att arbeta på. Och
för varje gång blir jag lite friare i både mig själv
och min relation till Jesus.
Samtidigt mår vi som kristna också bra av
alla sorters andliga samtal. En del av oss i frikyrkan är duktiga på att samtala med varandra
och dela livet. Vissa av oss med kanske bara en

eller två personer och andra av oss delar näst
intill allt med alla vi stöter på i församlingen.
Till viss del kan det här ha med våra olika
personligheter att göra men jag tror ändå vi
kan göra klokt i att reflektera något över hur
vi delar livet och tron med varandra. Ett gott
exempel är Jesus. I Lukasevangeliet tionde
kapitel sänder Jesus ut sjuttiotvå lärjungar två
och två. Kanske kan denna större gemenskap
liknas vid en församling eller kristen gemenskap? Av dessa vet vi att tolv av lärjungarna var
utvalda av Jesus. Av dessa tolv var tre speciellt
utvalda. Kan det ha varit så att Jesus hade tre
riktigt nära vänner som han delade så gott som
allt med? De tre som får följa med nästan hela
vägen i Getsemane när Jesus oroar sig inför
korsfästelsen. Tillsammans med dessa tre fanns
ytterligare nio som Jesus delade lite mer med.
Som får följa med när han var trött och behövde dra sig undan. Sedan fanns det en ännu
större grupp, sjuttiotvå stycken. Dessa kände
också Jesus och de stod så pass nära att de är
omnämnda som de som sänds ut två och två.
Jag skulle gissa att Jesus kunde namnet på alla
dessa men att han inte heller delade alla sina
utmaningar med dem.
DETTA KAN FUNGERA som en modell för oss över i
vilken utsträckning vi delar våra liv och vår tro
med varandra. Ett par-tre vänner som vi delar
mycket med. En mindre grupp (varför inte en
T-grupp?) som vi delar vardagens bekymmer
och mående med. Trons upp- och nedgångar
men kanske inte de djupaste detaljerna. Och
sedan den större församlingen. Där vi drar
ytterligare en gräns. Till den gemenskapen
kommer vi som vi är men behöver inte alltid
sätta ord på hur det är. Gemenskapen och tron
är god nog ändå.

Marcus
Lind
PASTOR OCH
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

ELLINOR GUSTAFSSON
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På klotet

MIR: Tågresa istället för flyg till södra Spanien
Missionskyrkans grupp MIR - Miljö, Internationellt, Rättvisa, är tillbaka med en artikel i Medljus
igen. Denna gång handlar det mestadels om
tågresor, men det blir också en kort rapport om
Missionskyrkans solcellssystem.
Missionskyrkans solcellssystem

Först lite information angående vårt solcellssystem. Det fanns en viss oro i församlingsmötet i juni 2019 angående ekonomin, eftersom
solcellsbidragets utbetalning kom senare än vi
väntat oss. Men nyligen, 6 oktober, betalades
bidraget på 155 000 kr ut av länsstyrelsen.
Den ekonomiska kalkylen stämmer därmed
bra med utfallet.
Tågresa istället för flyg till södra Spanien

Det mesta av denna text handlar om tågresor
istället för flyg. Vi som bor i Norden har ibland en stark lockelse att åka till solen och värmen i söder. I den accelererande klimatkrisens
tidevarv känns det dock alltmer tveksamt att
flyga och släppa ut tonvis med koldioxid, som
bidrar till att förstöra barnbarnens framtid.
Det började med att vi (Peter och Anita)
fick en förfrågan, om vi ville följa med en
gruppresa till Nerja nära Malaga vid Spaniens
solkust. Vi funderade lite och bestämde sedan
att vi provar att åka tåg istället, om det gick
att avboka flyget. Det gick bra! Vi köpte två
interrailkort för sju dagars tågresa på www.
interrail.eu/en. Vilka tåg och tider skulle man
då välja? Det visade sig gå snabbt och lätt att
titta på avgångar och tider med Interrails app
Rail Planner. Den tyska sajten www.bahn.
de och Google maps var också användbara.
Platsbiljetter till alla Europas tåglinjer gick
att boka på interrails platsbokning. Vissa
platsbiljetter skickades med mejl 2-3 dagar
efter beställning. Två biljetter skickades med
post som pappersbiljetter. Vi planerade första
dagens resa från Linköping till Frankfurt med
ankomst ca 21.00 på kvällen, övernattning på
hotell 200 meter från stationen. Sedan åkte
8

vi vidare efter frukost med morgontåget till
Paris ca 9.00, byte i Paris till Barcelonatåget
och ankomst till Barcelona strax efter 20.00.
Istället för att fortsätta till Malaga nästa dag,
bokade vi in en extra dag i Barcelona för att
titta på stan. De franska och spanska snabbtågen visade sig tysta och behagliga att resa med.
Som snabbast gick det i 300 km/h, men för
det mesta körde de i 250-280 km/h. När det
gäller restaurangvagnar leder dock Tyskland
med sina restaurangvagnar med bordsservering och fin utsikt. Där ligger de franska och
spanska serveringarna långt efter. Totalt tog
det drygt 2 och en halv dag att resa till Malaga.
Vi tillbringade en fin vecka i Nerja vid
solkusten. Platsbiljetterna hem hade vi inte
bokat i förväg, eftersom allt inte var bestämt.
Det visade sig dock omöjligt att boka platsbiljetter i Spanien via nätet. Detta går bra i
de flesta länder i Europa. Vi fick köpa dem på
tågstationen, när vi började återresan. Platsbiljetterna i andra klass var redan slutsålda
på en sträcka, men vi fick köpa lite dyrare
platsbiljetter i 1:a klass. Vi stannade i Madrid
två nätter på hemvägen och hälsade på en
spansk familj som Peter fått kontakt med via
jobbet. Mycket trevligt. Sedan åkte vi hem
med övernattningar i Paris och Köpenhamn. I
Paris visade det sig svårt att köpa platsbiljetter
från Paris till Köln, de var slut påstods det.
Men det gick att köpa biljetter till Bryssel, och
från Bryssel fanns biljetter till Köln. Sedan

visade det sig att det fanns mycket gott om
plats på tåget.
Var det något som vi skulle gjort annorlunda? Det är bra att köpa ett par extra resdagar
till Interrailkortet. Då känner man sig friare
och har större flexibilitet. Vi köpte nu exakt
så många resdagar (7) som vi hade räknat med
behövdes. Att beställa platsbiljetter i förväg är
säkrare och ibland billigare, men det går också
att köpa efter hand, om man inte har så bråttom och kan tänka sig att anpassa resan. Det
har också en viss charm att bestämma resan
under tiden. Eftersom denna resa var så pass
lång vore det lugnare att lägga fler stopp på
vägen, t.ex. ytterligare någon dag på ditresan
och hemresan. Det är närmare att resa till
franska eller italienska medelhavskusten. Dit
kan man resa på ca 1,5 dagar.
Inträffade det några förseningar undrar
kanske någon? De franska och spanska snabbtågen gick på minuten. I Tyskland fick vi
som mest 1 timmes försening. Peter har goda
erfarenheter från de senaste 5 årens tågresor
till Europa, drygt 10 resor. Normalt stämmer
tiderna bra. Maximala förseningen var 2 timmar under alla dessa resor. Men denna gång
råkade vi ut för en större försening redan i
Sverige. Tåget blev stående 6 timmar nära
Älmhult pga ett blixtnedslag i signalsystemet.
Vi kom till Köpenhamn första dagen, till Paris
andra dagen, och fick en halvdags turistande
i Barcelona istället för en heldag. Det gick
att boka om alla platsbiljetter utan kostnad.
Försäkringsbolagen betalade extra hotellkostnad samt 4000 kr ersättning för förseningen.
Kom på MIR-gruppens samlingar!

Du är välkommen på MIR-gruppens samlingar! Kontakta Peter Fritzson, telefon 0708281484. I år fortsätter vi med klimatfrågan
och fredagsdemonstrationer. Vi läser även en
bok med idéer om hur vi kan organisera ett
resurssnålt hållbart samhälle.
PETER OCH ANITA FRITZSON

På kyrktorget

På personalfronten

Maria Johansson (till vänster) avtackades från tjänsten
som café- och konferensansvarig av bl.a. församlingens
ordförande Anna Gardström (till höger) vid kyrkkaffet efter
gudstjänsten i Missionskyrkan 29 september.

Avtackning av Maria Johansson

Som vi berättade i förra numret av Medljus,
har Maria Johansson avslutat sin tjänst som
café- och konferensansvarig i Missionskyrkan,
för att istället börja jobba som tågvärd för
SJ. Vid kyrkkaffet efter gudstjänsten i Missionskyrkan söndag 29 september skedde
därför församlingens officiella avtackning av
Maria. Både församlingens ordförande, Anna
Gardström, och församlingsföreståndare
Marcus Lind, uttryckte församlingens och
personalkollegiets varma tack för storartade
insatser för kyrkan, caféet och konferensverksamheten!
PER LARSSON

Valberedningen söker dig!
Valberedningen söker dig som är villig att ge en
period för arbete i :
• Valberedningen
• Nattvardstjänare
• Kyrkvärd (var 5:e eller var 10:e vecka)
• Intressegrupp för mission/diakonia
• Servicegrupp
• Informationen

På Tacksägelsedagen avtackades Bernt Åkerblad för sin tjänst som pastor i Lambohovskyrkan. Från Missionskyrkan tackade
Anna Gardström, Marcus Lind och Andreas
Lomark.
Kyrkoherde Maria Åkerström tackade för
det goda samarbetet och lämnade en gåva från
Slaka-Nykils pastorat.
Gudstjänstvärd Christer Eklöf tackade
för det stora stödet vid planering inför gudstjänster. Han berättade också om den fina
kontakten som Bernt alltid har med barnen i
gudstjänsten och tar dem på allvar. Christer
tackade även för fina predikningar och hälsade
Bernt tillbaka igen.
Bernt tackade alla och sade, att det har varit
gott att arbeta i en samarbetskyrka.
ULLA-BRITT AXÄLL

FOTO: ULLA-BRITT AXÄLL

FOTO:PER LARSSON

Avtackning av Bernt Åkerblad

Vid gudstjänsten i Lambohovskyrkan på Tacksägelsedagen
avtackades Bernt Åkerblad från sin tjänst som pastor i Lambohovskyrkan. Här ses Bernt under gudstjänsten tillsammans
med kyrkoherde Maria Åkerström.

Ekumenisk bön- och lovsångsmässa

En fredag i månaden, totalt fyra gånger per
termin, firas ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan kl 20.00. Mässan har
samma ordning varje gång och innehåller
nattvard, predikan, bönestationer och sånger
i Taizéanda. Stämningen är stillsam och vördnadsfull, med tillfälle att möta Gud precis
som man är och på det sätt man själv behöver.
Denna termin är mässornas övergripande
tema ”Ett ljus i mörkret”, och mer specifikt
har mässan i november temat ”Bruten kropp”.
Före mässan finns från och med denna termin antingen en konsert eller ett föredrag
från klockan 19.00. I oktober anordnades en
konsert med Erik Tilling & Joel Börjesson i
samarbete med Erikshjälpen, i november håller Anton Johnsson från Ryttargårdskyrkan i
ett teologiskt samtal och i december får vi tal
av en Luciakonsert. Efter mässan finns det
alltid möjlighet att stanna kvar på mingelfika
i Domkyrkan.
Huvudmålgruppen är studenter och unga
vuxna, men åldersspannet bland besökarna
brukar vara typ 7–97 år. Vid varje tillfälle
är det anställda och ideella från många olika
församlingar i Linköping med omnejd som
hjälper till med predikan, nattvard, lovsång,
fika och andra praktiska saker såsom att ställa
i ordning kyrksalen inför mässan. Det finns
möjlighet för fler att hjälpa till med det praktiska – kontakta mig om du är intresserad!
Och framför allt: varmt välkommen till dessa
stämningsfulla och viktiga gudstjänster. Kommande datum är 15 november, 13 december,
24 janauri, 28 februari, 27 mars och 24 april.
MARIA LINDER PASTOR MED UNGDOMSANSVAR

Andra uppdrag finns förstås också. Intresserad?
Hör av dig till någon av oss i valberedningen:
Margareta Bjärkefur, Lena Ekermo, Elsa Hermansson( smk), Sune Lindgren, Marcus Ottosson
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NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING

NR 8 - NOVEMBER 2019

Equmenia Missionskyrkan i Linköping hade
sitt årsmöte 4 oktober 2019. Medljus är den
första tidningen som nu avslöjar att förutom
allt det ”vanliga” i ett årsmöte med ekonomi
och annat fattades ett kanske lite extra viktigt
beslut: Det finns inte längre något ungdomsråd! När gamla UR lagts i graven återuppstod
det igen, men nu som equmeniastyrelsen.
Den nya styrelsen består av Tomas Röjder
(ordförande), Lovisa Hällgren, Frida Dahlén,
My Jobrant, Andréas Johansson, Johan
Holmberg, Jacob Wallhagen och Sofia Mannerfelt. Vi fick också ta del av berättelser från
Equmenias många (jättemånga) verksamheter
i vår kyrka. Ett annat välkommet inslag var
en mer fysisk variant av ”sten, sax, påse”.
Kvällen avslutades traditionsenligt med pizza
och därefter filmkväll. Vi
hoppas alla på ett toppenår där barn och unga
växer i gemenskap med
varandra och Jesus, som
är Equmenias ledord och
önskar den nya equmeniastyrelsen lycka till!
TOVA RESMAN

Traditionsenligt åts pizza på
årsmötet. Från vänster: Emilia
Thorsten, Sara Filipsson, Hanna
Thörnberg, Veronica Roitto och
Lovisa Hällgren.
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Årsmöte gjorde ungdomsråd till equmeniastyrelse

Ovan: Den nyvalda equmeniastyrelsen. Stående: Tomas Röjder (ordförande) och Andréas
Johansson. Sittande
från vänster: Frida Dahlen, Johan Holmberg,
Jacob Wallhagen och
Lovisa Hällgren.

Konfan 2019/2020

Nu har konfan dragit igång
för fullt! Årets konfagrupp
består av nio konfirmander,
där åtta kommer från Missionskyrkan i Linköping och
en från Equmeniakyrkan i
Skeda. Det är en öppen, härlig
och rolig grupp som både har
musikaliska talanger och andra
härliga gåvor! Gruppen har 6
stycken ledare, bland annat
de nya hjälpledarna Lucas
Lomark och Lovisa Hällgren.
Vi har redan hunnit prata
om ämnen såsom skapelsen,
Gudsbild, familj, vänskap,
gudstjänst och ansvar. Vi har
också varit på hajk i Skeda då
vi lärde oss slå i Bibeln, pratade
om självkänsla, lärde känna
varandra och medverkade på

gudstjänst. På gudstjänsten i
Missionskyrkan den 20 oktober fick konfirmanderna ta
emot sina biblar, som vi alltså
använder oss av hela året i
kombination med materialet
Vägens folk.
Liksom förra året ses vi för
det mesta på fredagar. Men
ungefär en söndag i månaden
har vi istället konfalektionen
efter gudstjänsten i samband
med kyrkkaffet. Detta upplägg har vi för att gå på fler
gudstjänster ihop och kunna
prata om relaterade teman i
närmare anslutning till gudstjänsten. Så kanske ser ni oss i
kyrkbänkarna långt fram eller
på läktaren om söndagarna –
påminns då gärna om att be
för oss under året!
MARIA LINDER

Grandios i höst

Grandios kör på med sitt nya
koncept. Vi ses ungefär varannan vecka, med chans för alla
grandiosare att leda aktivitet,
fika eller andakt. De här datumen träffas vi i november:
1 november kl 19.00
9-10 november åker vi till
Motala på återträff för sommarlägret Groowe
15 november kl 19.00
29 november kl 19.00 får vi
besök av The Bible
Ses vi där?

Kalendern

[reservation för ev ändringar, se www.missionskyrkanlinkoping.se]

NOVEMBER

2

15.00 Öppet hus och 30-årskalas
för pastorn med ungdomsansvar i Missionskyrkan
7 18.30 Gåvoupptäckarkurs
8 17.30 Fredagshäng
20.00 The Bible Sakramenten.
9-10		
Groowe-återträff och ungdomshelg i Motala.
14 18.30 Gåvoupptäckarkurs
15 20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan
21 18.30 Gåvoupptäckarkurs
22		
Revoice ger konsert i Ryttargårdskyrkan
29 19.00 Grandios och The Bible Kristen i vardagen
DECEMBER

1
6

13.00 After Church
18.00 Equmenias julmarknad Läs
mer på sidan 6.

Fredagshäng
Sjung med Hope!

Nu äntligen har nya ungdomskören dragit igång! Vi
kallas Hope och repar på
tisdagar kl 18.30-20.00. Välkommen att sjugna med oss
om du går i högstadiet eller
gymnasiet!

I höst kommer det att vara Fredagshäng
fredag 8 november kl 17.30–20.00. Alla är
varmt välkomna till den kvällen, som
innebär mat, häng och andakt i enkelt format för alla åldrar. Några av T-grupperna
och några volontärer ansvarar för genomförandet av kvällarna. Hoppas vi ses!
PASTOR MARIA LINDER OCH
UNGDOMSLEDARE LINNEA HULTMAN ARAYA

Dansgruppen Glow 8–10 år
Livia Ottosson, 070–631 11 91

Barnkören Joy! från 6 år

Obs! Övar i Lambohovskyrkan
Stina Holmgren, 013–24 98 07

tisdag 17.00
onsdag 17.30

Barnmusik, 0–3 år

fredag 09.30
Amanda Wedberg, 070–652 82 62
Facebook-grupp Barnmusik i Missionskyrkan
Skattkistan, 4–10 år
söndag 11.00
Stina Thörn, 073–041 70 46
På G, 10–13 år
söndag kl.11.00
Elin Norberg, 072–542 20 24

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år

torsdag18.00

Upptäckarscout, 10–13 år

torsdag 18.00

Marre Staaf, 070–171 09 29
Daniel Hällgren, 073–091 69 31

Äventyrarscout, 13–16 år

torsdag18.00

Scout i Lambohovskyrkan

torsdag 18.00

Scout i Ekängen

torsdag18.00

Tomas Gardström, 070–639 15 47
Veronika Granat, 070–624 28 46
Monica Johansson, 073–370 03 44

UNGDOM
Konfirmation, årskurs 8
fredag 16.00
Maria Linder, 013–24 98 12
Grandios, från årskurs 7 varannan fredag 19.00
Stina Holmgren, 013–24 98 07
The Bible, från årskurs 9
fredag kl.20.00
11 oktober, 8 november, 29 november
Maria Linder, 013–24 98 12
Ungdomskören Hope

tisdagar 18:30-20:00

Stina Holmgren, 073949805.

STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokör

tisdag 18.00
Jacob Wessbo, 013–24 98 08
Gospelkören Revoice, 19-35 år onsdag 18.30
Lovisa Kienzler, 073–777 25 86
Se Instagram-kontot revoicegospel och Facebooksidan Revoice Gospel Choir

Ekumenisk bön- & lovsångsmässa

Domkyrkan 18/10, 15/11, 13/12
fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Linköpings domkyrka
After Church
söndag 13.00
20 oktober, 1 december
Maria Linder, 013-24 98 12
Mångkulturell Innebandy
söndag 18.00
Daniel Grönbäck, 070–287 26 28
Se Facebook-gruppen Mångkulturell innebandy

YTTERLIGARE INFO

Maria Linder, tel 013-24 98 12
www.missionskyrkanlinkoping.se

SOCIALA MEDIER

Sidor
Equmenia Missionskyrkan Linköping
Missionskyrkan i Linköping
Revoice Gospel Choir
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa

STINA HOLMGREN

STINA HOLMGREN

Javisst! Lördagen
den 19 oktober
träffades ett dussin
taggde tonåringar och ledare
för att umgås kring
andakt och spel.
Mattias delade
en betraktelse
om gemenskap
och sedan bad vi
tillsammans. Efter
det var det bara
att välja och vraka
ur en hel buffé av
spel. Storfavoriten
blev “One night
werewolf” men vi
testade även på
andra spel som
“Exploding kittens”,
“Rita gissa” och “När
då då?”.

STINA HOLMGREN

Grandios
en lördag?!

AKTIVITETER

BARN

Grupper
Ungdom Equmenia Missionskyrkan i
Linköping
Unga vuxna, Missionskyrkan i Linköping
Unga vuxna i Linköpings kyrkor
Mångkulturell innebandy
Barnmusik i Missionskyrkan

equmenia_missionlkpg
revoicegospel
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan november 2019
Välkommen att följa med i bibelläsningsplanen som Linköpings Missionsförsamling tar fram till hjälp för din bibelläsning. En bibelbok
läses i taget, och introduktioner till dessa bibelböcker publiceras vid lässtarten av en ny bibelbok. Varje lördag läses dock istället kommande
söndags texter, som förberedelse för morgondagens gudstjänst. Rolf Malmberg ansvarar för bibelläsningsplanerna, dock vad gäller Jesajatexterna
i dialog med Magnus Hesselstrand. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt!
Introduktion till Jesaja kapitel 56–66

Det liv vi längtar efter och det liv vi lever kan
emellanåt upplevas som två helt olika världar.
Ibland beror det på andra människor, andra
gånger på livets inneboende orättvisa. Men
om vi vågar se sanningen i vitögat, inser vi
också, att det finns stunder då vi själva aktivt
väljer bort den goda drömmen, som vi kunde
ha infriat, om vi bara lagt manken till. Jesaja
kapitel 56–66 lotsar oss in i en värld full av
längtan efter ett nytt och annorlunda liv. Men
den vägen väjer varken för våra egna eller
andra människors tillkortakommanden och
brister. Vägledningen vi får är att: fira Guds
sabbat (vilodagen), erkänna våra brister, leva
i Guds förlåtelse och att efter bästa förmåga
leva ett enkelt liv i kärlek tillsammans med de
människor vi möter. Då bryter gryningsljuset
fram för dig… (Jes 58).
Folket i exil längtade hem, och hemkomsten målades upp som den stora befrielsen: ”I
glädje ska ni tåga ut och ledas hem i trygghet.
När ni kommer brister berg och höjder ut i
jubel, markens alla träd klappar i händer. Istället för törne skall det växa cypresser, istället för
nässlor myrten. Det skall vara ett äreminne
åt Herren, ett evigt, oförgängligt tecken”. (Jes
55:12–13). När perserna erövrade Babylon år
539 före vår tideräkning fick judarna äntligen
chansen att återvända hem! Jesaja kapitel
56–66 är skrivet av hemvändande judar, och
det mesta av texten har förmodligen skrivits
mellan år 538 till 520 före vår tideräkning.
Men diktens vackra och lättsamma beskrivning av hemvändandet är långt ifrån den
krassa verklighet som beskrivs i Jesaja kapitel
56–66.
I denna tredje del av Jesaja finns det
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flera kända bibeltexter som plockas upp och
används i Nya Testamentet: Guds rustning
(Jes 59:17, Ef 6:10–18), Herrens tjänare
som kommer med glädjebud (Jes 61:1–3,
Luk 4:16–21), En ny himmel och en ny jord
(Jes 65:17–25, Upp 21:1–6 & 7:16–17),
och Det nya Jerusalem (Jes 66:10–23, Upp
21:9–22:5).
Judarna kom hem till sitt land, men mycket hade förändrats. Juda var nu degraderat till
en vasallstat i det persiska riket. Perserna lät
visserligen judarna återvända hem och gav
dem pengar till att bygga upp landet, men
pengarna var villkorade och de ingick i en
imperialistisk plan som knappast gynnade
fritänkande judar. Friheten var begränsad
och en egen kung var givetvis någonting helt
otänkbart. I bergen och bland träden bodde
det redan andra människor som varken jublade eller klappade i händerna, när judarna
återvände till sitt hemland.
I denna grusade tillvaro ställdes hoppet till
Herrens kommande tjänare som skulle återupprätta Sion (ett annat namn för Jerusalem).
Nyckeltexten i Jesaja 56–66 är placerad i dess
centrum och rymmer kärnorden: ”Guds ande
fyller mig, ty Herren har smort mig”. Det vill
säga gjort personen till kung. Det är en kung
som snart ska komma till Sion för att befria
och upprätta sitt folk (Jes 61:1–3). Kapitel
61–63 beskriver hur Juda ska förvandlas från
en liten obetydlig vasallstat till jordens centrum. Jerusalem ska upprättas och bli Guds
stad som ger fred och välsignelse till judarna
och till alla folk i hela världen.
Den centrala texten om Sions återupprättelse (61:1–62:12) omgärdas av två texter som
talar om Guds dom över de omkringliggande

folken (Jes 59:15b–20, 63:1–6). Dessa båda
texter omges i sin tur av två texter som beskriver Israels synder i både nutid och dåtid. Det
handlar om orättvisa domar, våldsdåd m.m.
Men där finns också syndabekännelser och
böner om Guds hjälp att leva ett annorlunda
liv efter Guds vilja (59:1–15a, 63:7–64:11).
Kring dessa texter talas det om landets korrupta ledare och avgudadyrkare. Vi kan ana
ett persiskt krav på lojalitet i religion och
politik (två tätt sammanflätade storheter),
men också hur lockande det var att testa andra
folks gudar. Texten manar till ett helt annat
liv i bjärt kontrast till det persiska rikets krav,
att i enkel vardagskärlek ta hand om varandra och att fira Guds sabbat: en dag för vila,
bön och gemenskap (56:9–58:14, 65:1–16).
Inledningstexten och avslutningstexten talar
om en Guds gemenskap som firar sabbaten
i väntan på Guds kommande rike. Det är en
gemenskap som väljer bort templet och den av
staten sanktionerade religionen. Men samtidigt som man drar sig undan det officiella och
på så sätt sluter sig, öppnar man också upp
sin gemenskap för främlingen som vill lära
känna Israels Gud. Det är en trosgemenskap
för alla som längtar efter fred och frihet. De
har ett hopp om en ny tid, snart ska Gud
gripa in och skapa en ny himmel och en ny
jord! Då ska Jerusalem återupprättas och bli
fredens och fridens stad som garanterar en
trygg värld för alla folk och stammar. Men
trots denna gränslösa tro på godhetens triumf
för alla, avslutas Jesaja med ett mörkt stråk
av svärta och bitterhet (56:1–8, 66:18–24).
Men centrum i Jesajabokens tredje del är och
förblir tjänaren (kungen) som kommer med
ett nådens år till jordens alla folk (61:1–3).
MAGNUS HESSELSTRAND

På kyrktorget
Bibelläsningsplan november 2019
Vecka 44 Söndag 27 oktober-lördag 2 november

Söndag Lukasevangeliet 20:45-47 Anklagelser mot
de skriftlärda (Matteusevangeliet 23:1-36)
Måndag Lukasevangeliet 21:1-4 Änkans gåva (Andra
Kungaboken 12:9-15)
Tisdag Lukasevangeliet 21:5-6 Templets föregående
fall (Mika 3:5-12)
Onsdag Lukasevangeliet 21:7-19 Kommande prövningar (Jesaja 19:2-25)
Torsdag Lukasevangeliet 21:20-24 Den sista stora
nöden (Hosea 9:10-12)
Fredag Alla Helgons dag: Rubrik: Helgonen: Matteusevangeliet 5:13-16, Jesaja 60:18-22, Hebreerbrevet
12:1-3, Psaltaren 126
Lördag Söndagen efter alla helgons dag eller Alla själars dag: Rubrik: Vårt evighetshopp: Johannesevangeliet 6:37-40, Job 17:15-16, Första Korinthierbrevet
15:35-49, Psaltaren 116:1-9

Vecka 45 Söndag 3 november-lördag 9 november

Jesaja 51:4-6: Andra Korinthierbrevet 13:5-9, Psaltaren 139:1-18

Vecka 47 Söndag 17 november-lördag 23 november

Söndag Lukasevangeliet 22:63-65 Vakterna hånar
Jesus (Jesaja 50:5-6)
Måndag Lukasevangeliet 22:66-71 Förhöret inför
rådet (Psaltaren 110:1)
Tisdag Lukasevangeliet 23:1-5 Jesus inför Pilatus
(Första Timotheosbrevet 6:13-16)
Onsdag Lukasevangeliet 23:6-12 Jesus inför Herodes
(Apostlagärningarna 4:5-12)
Torsdag Lukasevangeliet 23:13-25 Barabbas friges.
Jesus döms (Matteusevangeliet 27:15-25)
Fredag Lukasevangeliet 23:26-43 Korsfästelsen (
Uppenbarelseboken 6:12-17)
Lördag Domssöndagen: Rubrik: Kristi återkomst:
Johannesevangeliet 5:22-30, Daniel 7:9-10, Uppenbarelseboken 20:11-21:5, Psaltaren 102:26-29

Vecka 48 Söndag 24 november-lördag 30 november

Söndag Lukasevangeliet 21: 25-28 Människosonens
ankomst (Andra Petrusbrevet 3:10-13)
Måndag Lukasevangeliet 21:29-33 Liknelsen om
träden som knoppas (Jesaja 40:8)
Tisdag Lukasevangeliet 21:34-38 Var på er vakt
(Jesaja 24:13-21)
Onsdag Lukasevangeliet 22:1-6 Planer på att döda
Jesus (Jesaja 12:1-14)
Torsdag Lukasevangeliet 22:7-13 Påskmåltiden
förbereds (Jesaja 12:15-27)
Fredag Lukasevangeliet 22:14-23 Den sista måltiden.
Jesus utpekar förrädaren (Andra Moseboken 24:8)
Lördag 21:a söndagen efter Trefaldighet: Rubrik:
Samhällsansvar: Lukasevangeliet 19:1-10, Femte
Moseboken 24:17-22, Jakobsbrevet 2:1-8, Psaltaren
40:14-18

Söndag Lukasevangeliet 23:44-49 Jesu död (Andra
Moseboken 26:31-33)
Måndag Lukasevangeliet 23:50-54 Gravläggningen
(Matteusevangeliet 27:57-61)
Tisdag Lukasevangeliet 23:55-56, 24:1-12 Kvinnorna
och Petrus vid graven (Andra Moseboken 12:14-17)
Onsdag Lukasevangeliet 24:13-35, Två lärjungar på
väg till Emmaus (Femte Moseboken 18:15-18)
Torsdag Lukasevangeliet 24:36-49 Den uppståndne
visar sig (Hosea 6:1-3)
Fredag Lukasevangeliet 24:50-53 Himmelsfärden
(Tobit 12:18-22)
Lördag Första söndagen i Advent: Ett nådens år:
Matteusevangeliet 21:1-9, Sakarja 9:9-10, Uppenbarelseboken 5:1-5, Psaltaren 24

Vecka 46 Söndag 10 november-lödag 16 november

Söndag Jesaja 56:1-8 Herrens tempel är öppet för
alla (Apostlagärningarna 11:1-18)
Måndag Jesaja 56:9-12, 57:1-2 Folkets försumliga
ledare (Matteusevangeliet 23)
Tisdag Jesaja 57:3-13 Varningsord till avgudadyrkarna (Apostlagärningarna 17:16-34)
Onsdag Jesaja 57:14-21 Tröstande ord till de modlösa
(Efesierbrevet 2:17-22)
Torsdag Jesaja 58:1-14 Rätt fasta och sabbat (Matteusevangeliet 6:16-18, Lukasevangeliet 10:25-42)
Fredag Jesaja 59:1-8 Folkets synder (Romarbrevet3:9-20)
Lördag Andra söndagen i advent: Guds rike är nära:
Markusevangeliet 1:14-15, Jeremia 33:14-16, Hebreerbrevet 10:32-39, Psaltaren 85:9-14

Söndag Lukasevangeliet 22:24-30 Vem är störst
bland lärjungarna? (Uppenbarelseboken 3:21)
Måndag Lukasevangeliet 22:31-34 Jesus förutsäger
Petrus förnekelse (Amos 9:9)
Tisdag Lukasevangeliet 22:35-38 Lärjungarnas två
svärd (Jesaja 53:12)
Onsdag Lukasevangeliet 22:39-46 Jesus i Getsemane
(Hebreerbrevet 5:7-10)
Torsdag Lukasevangeliet 22:47-53 Jesus fängslas
(Markusevangeliet 14:43-52)
Fredag Lukasevangeliet 22:54-62 Petrus förnekar
Jesus (Johannesevangeliet 18:12-18,25-27)
Lördag Söndagen före Domssöndagen: Rubrik:
Vaksamhet och väntan: Lukasevangeliet 12:35-40,

Vecka 49 Söndag 1december-lördag 7 december

Motionera till årsmötet

Nu närmar sig vårt årsmöte och därmed finns
möjligheten att skriva motioner dit. Har du
en fråga du vill lyfta? Tankar, idéer eller förslag. Skriv då ned dessa och skicka ett mail
till ordf@missionskyrkanlinkoping.se. Vi i
styrelsen kan sedan hjälpa dig med eventuella
formuleringar om hur vi bäst lägger fram det
på årsmötet.
FÖRSAMLINGSSTYRELSEN

Gemenskapseftermiddag

Varannan tisdag inbjuds till Gemenskapseftermiddag. Vid varje tillfälle serveras kaffe
och gott bröd.
Tisdag 5 november kl 14.00 är temat En
musikalisk världsomsegling. Martin Wettin
sjunger och spelar gitarr. Programmet innehåller både profan och sakral musik. Det blir
omväxlande med Nordisk folkton, Amerikansk Country Blues, Samba och Indisk Raga.
Tisdag 19 november kl 14.00 är temat
Varje människas berättelse är viktig. Carina A
Mattson och Christina Nilsson har tillsammans gett ut en novellsamling med fristående
berättelser och är på väg att ge ut ytterligare
två novellsamlingar. Carina säger att det är
viktigt att vara måna om berättandet.
Tisdag 3 december kl 14.00 blir det Adventskaffe och adventssång. Diakon Eva Milton och
församlingsmusiker Jacob Wessbo medverkar.
GUDRUN EKLUND

Vill du bli volontär?
Gör som många andra, gör en insats i
Missionskyrkans viktiga café- och konferensverksamhet! Det finns olika arbetsuppgifter, olika dagar och tider att välja på.
Hör av dig till verksamhetsledare Gunnel
Karlsson, tfn 013-24 98 04 eller e-post gunnel.karlsson@missionskyrkanlinkoping.se
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Gudstjänster och möten

Missionskyrkan

Samhällsansvar. Ida Hennerdal,
Diakonia. Sång av Gunilla Frödén
med vänner. Medlemsvälkomnande.
Insamling till Diakonia. Kyrkkaffe.
Läs intervju med Ida Hennerdal på
sidan 5.

Samlingar för bön
• Morgonbön mån-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
Uppehåll under sommaren.
• Bön inför gudstjänsten 30 minuter före gudstjänstens början i andaktsrummet.
• Pilgrimsvandring vid Stångån tillsammans
med S:t Lars församling. Tisdagar. Start kl 09.00
i S:t Lars kyrka. Avslutning i Martas Café.

Oktober
31
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Till spanska solkusten med Anki Ehnsiö.
18.00 Nattvardsandakt

November
2
LÖRDAG Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst
Helgonen. Eva Milton. Kören. Insamling till kyrkokontot. Kyrkkaffe.
3
SÖNDAG efter Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan
Vårt evighetshopp. Marcus Lind. Erika
Svensson, sång. Insamling till Region
Öst av Equmeniakyrkan. Kyrkkaffe.
5
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
En musikalisk världsomsegling. Martin
Wettin. Läs mer på sidan 13.
7
TORSDAG
18.00 Nattvardsgudstjänst
18.00 Gåvoupptäckarkurs
8
FREDAG
17.30 Fredagshäng Läs mer på sidan 11.
20.00 The Bible
9
LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
Saoud Bahhi.
10
SÖNDAG 21:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
14

11
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i S:t Lars kyrka
14
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Äldrevården i Linköping - fakta och
framtidsplaner. Ordförande i äldrenämnden Liselotte Fager på besök.
Läs mer på sidan 3.
18.00 Nattvardsgudstjänst
18.00 En kväll om religionsfrihet ochmänskliga rättigheter
Läs mer på sidan 6.
18.00 Gåvoupptäckarkurs
15
FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
i Domkyrkan.
16
LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
Saoud Bahhi.
13.00 Vernissage
Linköpings akvarellsällskap. Läs mer
på sidan 17.
17
SÖNDAG före Domssöndagen
09.30 Församlingens årsmöte
Läs mer på sidan 6.
11.00 Gudstjänst med nattvard
Vaksamhet och väntan. Årshögtid.
Maria Linder. Barnkören Joy. Tackoffer. Kyrklunch. Efter lunchen fortsätter församlingens årsmöte.
19
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Varje människas berättelse är viktig.
Carina A Mattsson och Christina
Nilsson. Läs mer på sidan 13.
21

TORSDAG

16.00 Storstädning Läs mer på sidan 4.
18.00 Nattvardsgudstjänst
18.00 Gåvoupptäckarkurs
22
FREDAG
15.00 Storstädning Läs mer på sidan 4.
23
LÖRDAG
08.00 Storstädning Läs mer på sidan 4.
11.00 Bibelstudium på arabiska
Saoud Bahhi.
24
SÖNDAG Domssöndagen
09.00 Missionsfrukost
Läs mer på sidan 6.
11.00 Gudstjänst
Kristi återkomst. Petter Hermansson,
församlingens missionär. Jazz- och
gospelkören Fröjda. Kyrkkaffe. Läs
text från Petter på sidan 4.
25
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i Missionskyrkan
28
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Blommor som gläder och tröstar. Florister från Blomstertorget på besök.
Läs mer på sidan 3.
18.00 Nattvardsandakt
29
FREDAG
20.00 The Bible
30
LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
Saoud Bahhi.

December
1
SÖNDAG 1:a i Advent
11.00 Gudstjänst
Ett nådens år. Marcus Lind. Kören.
Kyrkkaffe. After Church.
3
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Advetskaffe och advetssång. Eva Milton
och Jacob Wessbo. Se sidan 13.
5
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt

6
FREDAG
18.00 Equmenias julmarknad
Läs mer på sidan 6.

15.30 Jazz i Lambohov
Dagens gästartist Martin Berggren
med band. Kostnad 50 kr inkl fika.

7
LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
Saoud Bahhi.

14
TORSDAG
14.00 Lambohovscafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.

8
SÖNDAG 2:a i Advent
11.00 Gudstjänst med nattvard och med
alla åldrar
Guds rike är nära. Maria Linder.
Dansgruppen Glow. Insamling till
kyrkokontot. Kyrkkaffe.
Alla barn är välkomna på söndagar!

I samband med att det är gudstjänst i Missionskyrkan på söndagar kl 11.00 bjuds alla barn in till olika
samlingar, beroende av ålder.
0-4 år Leksaker m.m. finns i rummet Brunnen en
trappa upp i Missionskyrkan.
4-9 år Skattkistan. Olika program varje söndag.
10-13 år På G. Olika program varje söndag.
Uppehåll under sommaren.
Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Lambohovskyrkan

Oktober

31
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.

November
3
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Linda Cederholm. Jazz- och gospelkören Fröjda.
7
TORSDAG
14.00 Lambohovscafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
10
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
Leif Jarlbjörn. Kvartetten Four
friends.

21
TORSDAG
14.00 Lambohovscafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
24
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Jenny Ahlén. Åsa Thålin, sång.
15.00 Föreläsning
Moder Jord – för god att kolsyras. Staffan Lindberg - musiker och artist och
koldioxidbantare - håller en folkbildande ståuppföreläsning om klimat
och konsumtion. Drop in-fika till
självkostnadspris från 14.30.
27
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Anna-Karin Thalin Karlberg.
28
TORSDAG
14.00 Lambohovscafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.

December
1
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
Leif Jarlbjörn. Lambohovs kyrkokör.

Ekängen
Vill du stödja arbetet i Ekängen?
Plusgiro 476 159-9. Bankgiro 306-9820.
www.ekängen.nu

Detta händer regelbundet
i Missionskyrkan

(Equmenias aktiviteter finns på sidan 11.)
Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
Måndagar
14.00 Eftermiddagsträff. Jämn vecka. Varannan
gång i Missionskyrkan. Varannan gång i Sankt
Lars. Kontakt: Eva Milton, tel 013-249805.
Tisdagar
09.00 Pilgrimsvandring vid Stångån tillsammans med S:t Lars församling. Samling i S:t Lars
kyrka. Avslutning i Martas Café.
14.00 Gemenskapseftermiddag. Udda vecka.
Kontakt: Irene Dahlberg, tel 070 985 93 43.
18.00 Församlingskören övar. Kontakt: Jacob
Wessbo, tel 013-249808.
Onsdagar
18.00 SFA-gruppen (fd Svenska Frälsningsarmen). Jämn vecka. Kontakt: Eva Milton, tel
013-249805.
18.30 Revoice Gospel Choir övar. Kontakt: Lovisa
Kienzler, tel 073-7772586 eller Jacob Wessbo, tel
013-249808.
Torsdag
10.15 Värkliga människor. Udda veckor. Kontakt: Eva Milton, tel 013-249805.
14.00 RPG. Jämna veckor. Kontakt: Lars Eklund,
tel 0706-226374. Läs mer i RPG-spalten på sidan 3.
18.00 Nattvardsandakt
18.00 Kurs nådegåvor (oktober-november, ej
vecka 44).
Lördag
11.00 Bön inför gudstjänsten
Söndag
10.30 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst
13.00 After Church En gång i månaden. Kontakt:
Maria Linder, tel 013-249812.

Vi ses varje onsdag kl 18.30 i olika hem.
Välkommen med!
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På kulturfronten

På kulturfronten

Körhelg i Stockholm
Större delen av Missionskyrkans kör åkte till
Stockholm helgen 19-20 okt för att delta i
Equmeniakyrkans sångarförbunds körhelg, där
Vivaldis Gloria skulle framföras tillsammans med
Drottningholms barockensemble. Vår körledare
Jacob Wessbo ingår i sångarförbundets styrelse
och han peppade oss att anmäla oss.

FOTO: BIRGITTA JACOBSSON

Vi som var med fick en oförglömlig helg i Immanuelskyrkan i Stockholm. Många uttryckte
att det var en riktigt häftig upplevelse att vara
så många, ca 200 st, som sjöng. Att åka på en
sådan här musikhelg ger verkligen mersmak.
Monica Johansson reflekterade även över sådant

Några av de alster som lottades ut till medlemmarna under
Konstföreningen Magnifiks årsmöet.

Konstföreningen Magnifiks årsmöte

Lördagen den 5 oktober hade Konstföreningen Magnifik sitt årsmöte med knappt
hälften av de 79 medlemmarna närvarande.
Vi fick lyssna till domkyrkopedagog Gerd
Lantz, som berättade om några gamla och
några nya konstskatter, som finns i Linköpings domkyrka. Gerd är en gudabenådad
berättare och fängslade oss med sitt kunnande
en god stund. Därefter fick vi njuta god
smörgåstårta.
Styrelsen omvaldes med Gunilla Axelson
som ordförande. Vi diskuterade informationsflöde, medlemsinflytande och stadgar.
Gallerigruppen informerade om kommande
utställningar.
Sist, men kanske allra viktigast, lottades
konstverken ut som köpts under året som gått,
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samt några extra konstverk som föreningen
fått tillgängliga.
BIRGITTA JACOBSSON
INFORMATIONSANSVARIG I KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK

Klart med ny flygel!

Kontraktet är nu påskrivet för att köpa en
flygel av Immanuelskyrkan i Norrköping.
Nu ska flygeln transporteras till Polen för
att renoveras. Det kommer att dröja till i vår
innan den är åter hos oss.
Kostnaden för flygeln är 200 000 kr och
summan för renovering, transport och försäkring under tiden är inte slutförhandlad, men
hamnar runt 175 000 kr. Det innebär att vi
har gjort av med det mesta som är insamlat för
ändamålet. Blir det några pengar över kommer dessa att gå till våra andra instrument.
ANNA GARDSTRÖM

som hände runt omkring själva sjungadet:
”Helgen har varit full av stämövningar och
körövningar och satsen ljuder just nu för fullt
även kvällen efter framförandet i gudstjänsten!
Med väskan på släp och körnoterna i handväskan tog maken och jag tåget till Stockholm.
Under resan upp lyssnade jag in de ljudfiler
som skickats ut i förväg som en sista förberedelse inför lördagen. Väl i Immanuelskyrkan
så blev vi glatt överraskade av att se vår egen
Jacob finnas med vid incheckningen. Men vi
fick hjälp av en kvinna bredvid honom. Ett
roligt litet missförstånd uppstod. Jag blev
avbockad på listan och fick följande fråga:
”Vilken stämma?”. Vilket jag uppfattade som
”verkar stämma” och svarade ”ja” på frågan.
Hon såg lite förvånad ut och frågade på nytt
vilken stämma jag sjunger. ”Alt”, svarade jag
snabbt och skrattade, jag sjunger ju allt, så
vad är problemet?
Vi letade oss in i kyrksalen, och slog oss ner
i bänkraderna efter våra stämmor. Vad många
vi var! En kort information och sen var vi
igång! Vår egen Jacob kompade under större
delen av dagen och imponerade genom att
transponera stycket under tiden han spelade
till barockstämningen. Det lät fantastiskt och

På kulturfronten

FOTO: JOHAN BOHMAN

m med Vivaldis Gloria

Verk av AnnMari Löf som finns med på utställningen ”Linköpings akvarellsällskap 20 år” i Galleri
Magnifik 16 november-6 januari.

allt eftersom Kicki dirigerade oss blev vi mer
och mer skärpta och kören växte i klangen!
Efter en hel dags sjungande, lite före schema
till och med, så blev vi frisläppta. David hade
ordnat med en bokning på restaurang för de
i vår kör som ville med. Litet missförstånd
uppstod här, David hade bokat den 19:e för
23 personer, men restaurangen hade ingen
bokning, när vi kom. Det visar sig att de istället hade bokat 19 personer den 23:e! Men
med Davids charm löste sig allt ändå och vi
hade en trevlig stund runt matborden.
Söndag morgon gick vi med upprymda
steg till kyrkan och kände oss verkligen väl
förberedda för vårt framförande. Nu träffade
vi orkestern för första gången. Vilket lyft det
blev. Super proffsigt av dem!
För första gången fick vi höra hela solisternas insatser. Vid ett tillfälle (under övningen
som tur var) blev hela kören så tagen av den
vackra sången att vi missade vår insats, så
Kicki fick slå av oss och ta om satsen från
början!
Det kändes fantastiskt att få vara en av de

Linköpings akvarellsällskap 20 år

Sopransolist Tina Bergholm framför kör och orkester.

närmare 200 körsångarna under gudstjänsten
och tillsammans med musiker och solister få
ge röst åt Vivaldis text och noter. Verkligen
en härlig hyllning till vår Gud och ett jubel
för själen!”
var Kristina Åkesson, musikledare i Immanuelskyrkan i Stockholm. Solister var Tina Bergholm, sopran, och
Ruth Segerberg, alt.
Mycket härligt kan man få vara med om
som körsångare. Gillar du att sjunga, så är du
hjärtligt välkommen till vår kör. Nu börjar
övningarna för advent och jul med alla dessa
härliga sånger. I mars nästa år kommer det
en musikkonferens i sångarförbundets regi
till vår kyrka. Då kan man också vara med.
Den ”Kicki” som dirigerade

BIRGITTA JACOBSSON

Återigen kan Galleri Magnifik glädjas åt ett
besök av Linköpings akvarellsällskap. Fem
gånger tidigare har de ställt ut i galleriet och
nu blir det en samlingsutställning med temat
Linköpings akvarellsällskap 20 år.
Sällskapet som för närvarande har fjorton
medlemmar träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter om akvarellmåleri, bilder,
konsthändelser, utställningar mm. De flesta
av medlemmarna har målat akvarell under en
lång tid och har varvat det med utbildning
och studier i akvarellmåleri. Ett syfte med
sällskapet är att utveckla och inspirera varandra och, inom ramen för det, ge möjlighet för
olika uttrycksätt och tekniker att flöda och för
att visa på akvarellens bredd och hemligheter.
Denna samlingsutställning kommer också
att visa allt ifrån föreställande till abstrakt
akvarellkonst. Utställningen kommer att
finnas kvar och pryda galleriets väggar under
jul- och nyårshelgen.
Vernissage äger rum lördag 16 november
kl 13.00. Utställningen pågår till och med 6
januari 2020.
JAN HÄLLGREN GALLERIGRUPPEN
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På kyrktorget

På jubileumsfronten

Inspiration för barnfamiljer

Missionskyrkan i Linköping är välsignad med
många barnfamiljer, vilket är superroligt!
Det har framkommit önskemål om forum
för att prata om föräldraskap kombinerat
med kristen tro, om dess utmaningar och
möjligheter, och om tillfällen för inspiration
och pepp. Därför inbjuds alla föräldrar – till
små, stora och vuxna barn – till en brunch
lördag 11 januari kl 09.30. Magnus Sternegård,
som är barn- och ungdomskoordinator på
Equmenia, kommer att föreläsa om ett av
sina specialområden som är ”Tron i hemmet”.
Lördagen den 8 februari sker nästa brunch, då
vi fortsätter samtalet om föräldraskap i olika
smågrupper. Varmt välkomna!
MARIA LINDER, EVA MILTON OCH STINA HOLMGREN

Ny i stan? Student? Ung vuxen? Kul!

Här händer flera saker för just dig. Gospelkören Revoice är en studentkör som övar på
onsdagar kl 18.30. På söndagar kl 18.00 spelas
mångfaldsinnebandy. Några söndagar per termin äter vi ihop ”after church” (1 december).
En fredag i månaden finns en ekumenisk
bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan kl
20.00 (15 november och 13 december). Varje
vecka firas gudstjänst kl 11.00 och varannan
vecka möts T-grupper (bönegrupper) på olika
dagar och tider. Dessutom är det möjligt att
finnas med som ledare i Equmenias barn- och
ungdomsgrupper eller vara volontär i t.ex.
ljudgrupp, servicegrupp eller informationen.
Välkommen till Missionskyrkan!
MARIA LINDER

Ny bok: Till jordens yttersta gräns

Under Markusåret tog Equmeniakyrkan fram
en andaktsbok över Markusevangeliet, författad av olika personer i Equmeniakyrkan. Inför
APG-året har en motsvarande bok tagits fram
utifrån Apostlagärningarna, med namnet ”Till
jordens yttersta gräns”. Boken kan till exempel
användas i T-grupper eller för eget bruk. Den
finns att köpa för 20 kronor i Informationen
i kyrkan. Använd den väl!
MARIA LINDER

Save the date!

Boka redan nu in datumen 28-30 augusti
2020. Då kommer vi nämligen att åka bort
tillsammans som gemenskap! Vi kommer
likt lägret 2017 att åka till Ralingsåsgården
utanför Aneby. Vi ser fram emot en härlig
sensommarhelg med god fördjupande gemenskap. Om du redan nu har önskemål
om vilka maträtter vi ska äta så tar Morgan
och Viveca Filipsson eller Jörgen och Kristin
Tholander tacksamt emot dessa. Vill du själv
vara med och planera lägret? Ta redan nu
kontakt med valberedningens ordförande
Elsa Hermansson!
LÄGERPLANERINGSKOMMITTÉN GENOM MARCUS LIND
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Du vet väl om att…..

du som medlem i församlingen kan hyra lokalerna i kyrkan vid privat uppvaktning/fest/
bröllopsfest osv.
Kostnad:
Mariasalen 2000 kr
Ängen/Musiksalen 1000 kr
Mindre lokaler 500 kr
Då ingår Brödet (köket på våning 4) samt den
tid ni behöver.
Bokas genom expeditionen. Kontakt info@missionskyrkanlinkoping.se eller Margaretha Dahl,
tfn 013-249800.

Stor gemenskap i litet format – så gick det!

Nu ligger jubileumsfestandet för vår 25-åriga
kyrka bakom oss. Det var verkligen mycket
glädje och energi vi fick dela med varandra.
Nu gäller det att bevara och använda dessa
känslor inför de kommande 25 åren!
Uppmaningen om att träffas i mindre gemenskaper var naturligtvis en strålande idé! I
mötet skapar vi gemenskap och förmerar idéer
och energin. Så också hos oss!
Vi kontaktade ett gäng föreslagna medlemmar i vår församling. De fick välja på några
lämpliga datum och inbjudan gick ut där de
flesta kunde. Ett glatt och förväntansfullt
gäng dyker upp. Efter lite preludier med mat
och kaffe kommer ju samtalet igång alldeles
av sig självt! Vad roligt att träffa sådana som
man inte dagligdags umgås med!
Väldigt snart hamnade vårt samtals fokus
på den 25-åriga Missionskyrkan. Måtte vi
kunna fylla den med liv – inte bara flit! Så
roligt det var att under jubileet få historiska
återblickar på kyrkans tillblivelse med problem, glädje och spänning. Tänk vilken entusiasm det fanns vid kyrkbygget! Alla av oss var
inte med då. Hur går vi nu vidare? Vi måste
lyssna på de yngres visioner och pröva olika
idéer. Hur kommer det att gå med ekonomin?
Samla in pengar till speciella ändamål är nog
lättast. Nu måste vi göra något stort arrangemang i samband med flygelinvigningen och
försöka få ner kyrkbyggelånet.
Så, ungefär, gick samtalet den här kvällen
präglat av omsorg om vår församling och
vår kyrka ”mitt i byn” som ett verktyg för en
missionsförsamling!
Tack för en fin kväll!
GUDRUN OCH LARS EKLUND PÅ MÖRNERSGATAN

Annonsera i Medljus!
Då syns din annons bättre!

Måndag-Fredag:
Lördag:
Söndag:

”Allt från den fina bröllopsmiddagen till
den enklare tillställningen.
Vi har något för alla!”

10.00-18.00
10.00-16.00
Stängt

telefon 013-24 98 21

Bröllop • Catering
Lunchservering

Tag kontakt med Per Larsson, tfn 0702-88 21 34
eller maila till manus@linkoping.missionskyrkan.se

Specialister på alla typer av sten och
plattsättningsarbeten.
Vi utför även andra typer av mark och
anläggningsarbeten.
Ring gärna 013-31 52 11
Roxengatan 13, Linköping

Telefon 013-13 77 97
Industrigatan 15 • 582 77 Linköping
www.restaurangviktor.se

Personlig service
dygnet runt.
Tel 013-12 20 59
Apotekaregatan 10
582 27 Linköping
www.westergrensbegravningsbyraer.se

Annonsera i Medljus!

Missionskyrkans egen
brödleverantör

Då syns din annons bättre!
Tag kontakt med Per Larsson, tfn 0702-88 21 34
eller maila till manus@linkoping.missionskyrkan.se

Tårtor, smörgåstårtor, matbröd,
kaffebröd, smörgåsar, sallader.
Öppettider: Måndag-Fredag 07.00-18.00,
Lördag 08.00-16.00, Söndag 10.00-16.00.

Välkommen!

Tfn 013-12 24 07 • Västra vägen 6
www.lanemokonditori.se

BLI MEDLEM I
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!
Som medlem får du bl a följande förmåner:
• Goda möjligheter att vinna konst
• När du köper konst i Galleri Magnifik erhåller
du 10 % avdrag
• Intressanta besök hos konstnärer och andra
utställningar
• Skriftlig inbjudan till Galleri Magnifiks vernissager
Årsavgift 300 kr (studerande 150 kr). Betala till
plusgiro 18 30 546-6. Märk inbetalningen med
namn och mailadress!
Frågor till kassör Arne Jacobsson, tel 070-291 99
13, epost arne@jacobsson.se
Konstföreningen

EKONOMIBREV B
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

En frivillig gåva till tryckkostnaderna
kan sättas in på plusgiro nr 33 14 51-5

Sista sidan Fortsätt att stötta och be för de ensamkommande afghanska pojkarna i vår församling!
Välkommen till en intervju per mail Daniel Hultman Araya! Berätta lite om din barndom och då
framför allt om och i så fall vid vilken ålder du fick
din första kontakt med den kristna tron!

Jag är född i Stockholm men uppvuxen i Rimforsa tillsammans med mina föräldrar och en
yngre syster. Att växa upp där med närhet till
skogar och sjöar var fantastiskt. Att Rimforsa
är ett mindre samhälle passade mig perfekt då
jag hade cykelavstånd till alla mina vänner och
Missionskyrkan där blev ett naturligt ställe att
umgås på. Där lärde jag känna många människor både genom scout och ungdomssamlingar.
Under min uppväxt åkte vi några gånger till
Chile i längre perioder eftersom min mamma
kommer därifrån. Större delen av min släkt
bor där, så jag har alltid haft en längtan att åka
dit och lära känna både dem och landet bättre.
Några år efter min student kunde jag äntligen
flytta dit i 8 månader och hann då uppleva både
sommar, vinter och dessutom resa till närliggande länder. Det är också från mammas sida
som efternamnet Araya kommer.
Eftersom jag är uppvuxen i en kristen familj har tron alltid funnits där. Men jag skulle
säga att det året jag spenderade på Hållands
folkhögskola, där jag läste bibellinjen, var då
jag växte som mest i både tron och mig själv.
Möjligheten att få stanna upp och fördjupa mig
i Bibeln blev avgörande för den relation med
Gud jag har idag.
Har du ett intresse som du tidigt identifierade
dig med? Idrott, hobbys, konstnärliga anlag av
något slag eller….?

Jag och min pappa älskar vintern och jag lärde
mig tidigt att åka skidor och sedan snowboard
som blev min stora passion. På somrarna behövde jag hitta ett komplement och då blev det
naturligt att ta fram longboarden.
En annan stor passion i mitt liv som jag är
väldigt aktiv i just nu är beachvolleyboll. Det
började som en rolig grej på somrarna men ut-

hösten 2014.
Man får ofta höra att många unga människor
mår psykiskt dåligt i vår tid. Har du någon aning
om vad det kan bero på? Tidigare har inte minst
frikyrkorna hjälpt ungdomar att komma in i sammanhang som ger mening åt livet. Hur är det idag?

Det är svårt att sätta fingret exakt på vad det kan
bero på. Det finns säkerligen många olika anledningar. Men utifrån mina egna erfarenheter från
att själv ha varit i den situationen som ung, så
tror jag att det ofta handlar om att det är svårt
att hitta vem man själv vill vara och hur man
identifierar sig själv. På sociala medier idag kan
du ständigt jämföra dig med andra, som ser ut
att ha full koll på livet och som aldrig ser ut att
ha en dålig dag, eftersom man då inte lägger upp
något. För mig blev “räddningen” precis som
du skriver det sammanhang jag hade i kyrkan i
Rimforsa, där jag blev accepterad för den jag var.
Linnea och Daniel Hultman Araya.

vecklades 2017 till att jag fick ett jobb på Beach
Arena med ansvar för bland annat beachvolleyhallen. Jag har också varit med och startat upp
Beach Church här i Linköping. Det är en grupp
som ses varannan vecka, spelar beachvolleyboll
och har andakt tillsammans. Vill du hänga på så
prata med mig eller se info på vår facebooksida
BeachChurch Linköping.
Jag har även ett stort intresse för hur kroppen fungerar vilket gör att jag nu pluggar till
fysioterapeut på Linköpings universitet.
Du som alla andra kom in i tonåren och någon
gång under den perioden mötte du din blivande
livskamrat Linnea. Berätta!

Linnea och jag träffades 2008 på ett skidläger
i Åre som Rimforsa och Nyköping åkte på
tillsammans. Efter många långa telefonsamtal
och skrivande på “MSN” (dåtidens sociala
medier) blev vi ihop. Sedan följde många år av
distansförhållande, innan vi äntligen gifte oss

Nu ett stort grattis till Linnea och dig som fått en
liten son. Berätta hur det känns och vad som är
helt nytt i er lilla familj!

Tack! Det är en spännande ny vardag! Vår son
Léon kom 6 veckor innan beräknat datum, så
det blev lite av en chock för oss när, han kom
så tidigt. De 2 första veckorna fick vi spendera
på neonatalavdelningen på sjukhuset, så att
Léon kunde få lite extra hjälp. Men nu har vi
varit hemma ett tag och vår hund Nino har
även kommit hem igen, så nu är hela familjen
samlad. Det är en häftig känsla att ha ett litet
barn i familjen. Jag ser verkligen fram emot
att få lära känna vår lilla kille mer och mer ju
äldre han blir.
Vad vill du hälsa läsarna av Medljus?

Jag vill tacka för allt engagemang kring de ensamkommande afghaner som kommit till vår
församling. Eftersom Milad har bott hos oss är
detta en hjärtefråga. Jag vill uppmuntra till att
vi fortsätter att stötta och be för dessa utsatta
människor.
DANIEL HULTMAN ARAYA I DIALOG MED ROLF MALMBERG

