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På dansfronten

Betraktelse

Svaghetens evangelium
Efter 13 års äktenskap fortsätter min hustru att
imponera på mig, och tur är väl det. Hennes
kapacitet imponerar; som nybakad ekonom
flyttade hon till Sverige, lärde sig svenska,
födde barn, arbetade för kyrkan i olika sammanhang och länder, så småningom som
missionär i Ecuador. Parallellt med arbetet
läste hon en masterutbildning i själavård och
familjeterapi. De senaste åren har hon jobbat
hårt inom den stiftelse för samhällsutveckling, som kyrkan i Ecuador har skapat, ännu
hårdare i samband med jordbävningen som
drabbade oss 2016. En tid efter det gick hon
in som ordförande för den delvis krisande stiftelsen, där hon med bravur kämpade för att få
saker på rätt köl. Och plötsligt tog det stopp.
Ångestattacker och tårar. Utbrändhet och en
helt annan vardag. Men, det är nu som hon
verkligen imponerar. I det jobbiga är hon
sann och öppen. I en kontext, den ecuadorianska, där stress och ångest ses som svaghet
och därför ofta döljs, berättar hon vad som
händer, för dem hon träffar. Och gensvaret
är överväldigande, då många vågar berätta
att de upplever liknande saker, liknande
ångest, liknande stress. Men socialt tryck och
fördomar gör att man inte låter andra veta.
Arbetsgivare och familj förstår inte, så många
tvingas bara bita ihop och försöka överleva.
Kyrkan här predikar ofta styrka, glädje och
bekymmerslöshet som det enda evangeliet:
“Le, Jesus älskar dig.” Men när vi inte är sanna
mot oss själva, så vet vi att något går sönder.
Som missionär för Equmeniakyrkan möts An-
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Livia leder dansgrup

drea av stor förståelse av vår arbetsgivare, och
vår tacksamhet är enorm. Runt om oss lever
vänner, som inte har samma möjlighet till vila.
I svagheten får Guds styrka lysa igenom.
Ni vet, sprickan där ljuset tränger igenom.
Det kanske är så att det är just där, när vi inte
räcker till, när vi är helt beroende av hans
kraft, hans nåd, som våra liv får skina och formas. Trots att vi känner oss så begränsade, så
små, så svaga. När det blir smärtsamt tydligt,
att den egna kapaciteten inte är världsförändrande i sig själv. “Han ska bli större och jag bli
mindre” (Joh 3:30), som Johannes Döparen
så provocerande säger.
Kyrkans utmaning är att vara en plats för de
svaga, alla vi stackare som inte fixar det själva,
som behöver Gud på vår sida, som vill leva i
hans famn. Och som behöver varandra. När
gemenskapen får bära, när den blir mer än att
hastigt hälsa på människor man knappt kan
namnet på. Den omsorg som idag är svår att
hitta måste få finnas och odlas i kyrkan. Våra
fina fasader, var vågar vi lägga av oss dem?
Inför vem vågar vi vara helt sanna? Finns de
personerna i våra liv?
Jesus, bär oss, låt vår gemenskap bära oss
svaga! Låt den förändra våra liv och världen
vi lever i!
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Jag heter Livia och det är jag, som håller i dansgruppen här i kyrkan. Jag tänkte berätta lite om
den och hur den startades.

Jag började dansa i en dansgrupp när jag var
åtta år gammal, men jag har dansat hemma,
för mig själv, längre än så. Sen dagen, då jag
började dansa, har jag varit helt fast. Det är
så häftigt hur mycket man kan utrycka bara
genom att dansa! Dansglädjen jag kände som
åtta-åring har bara blivit starkare för varje
dag. Den glädjen drömde jag om att få dela
med mig till andra. Jag har haft många bra
danslärare, som jag sett upp till. Jag tror det
är därför jag alltid har varit sugen på att starta
upp en egen dansgrupp. Så för ungefär ett år
sedan började jag fundera på om det skulle
kunna vara möjligt att starta en dansgrupp
i kyrkan, men jag tänkte att det skulle bli
väldigt svårt.
I maj förra året kontaktade jag därför ungdomsledaren Linnea och frågade om det var
möjligt att starta en dansgrupp här i kyrkan
och det var det! Jag började då fundera på en
åldersgrupp som skulle funka. Men det var
ganska svårt att hitta barn i rätt ålder, som
dessutom var sugna på att börja dansa. Så ett
tag visste jag inte om jag skulle få ihop en
dansgrupp. Det var ganska svårt att sprida
informationen vidare till barn och familjer,
som vanligtvis inte brukar gå till kyrkan.
Därmed tog det tid att få in anmälningar.
Men till slut efter ett långt letande, fick jag
ihop det till en dansgrupp! Första lektionen
var vi fyra barn. När vi slutade för terminen
var vi sex stycken totalt, det kanske låter lite
i vissas öron, men för mig är det hur stort
som helst!
Idag har jag haft min dansgrupp i en hel termin,
och det har varit jättekul! Vi träffas varje tisdag i Missionskyrkan och övar i 45 minuter.
På en vanlig danslektion brukar vi börja med

Intressant februari hos RPG

ppen i Missionskyrkan
temycket genom att lära ut dans. Jag har också
lärt mig mycket om mig själv som person. Jag
vill inspirera så många som möjligt till att
dansa, för vem som helst kan börja dansa. Jag
vill också höja barnens självförtroende genom
dansen. Jag har fått mycket bättre självförtroende både inom och utanför dansen, sedan
jag började.
som är 8-10 år/född mellan
2009-2011 och är sugen på att börja dansa
hos mig eller om du har några frågor är det
bara att kontakta mig på 070-63 111 91. Jag
går igenom dansen från grunden, så man
behöver inte ha dansat innan för att börja.
När jag skriver det här, så siktar jag mot
en ny bra termin, med mycket dansglädje! Jag
hoppas på, att ännu fler barn hittar hit och
är redo för att testa något nytt. Vi tränar på
tisdagar kl 17.00-17.45 i musiksalen i Missionskyrkan. Det är helt okej att komma och testa
en danslektion och se om dansen är något för
dig. Välkommen att titta in!
Om du känner någon

Livia Ottosson leder dansgruppen i Missionskyrkan.

att värma upp med en uppvärmningsdans. Efter det brukar vi göra lite samarbets-övningar
för att lära känna varandra lite bättre. Efter
det brukar jag lära ut lite av en danskoreografi
(stilen på koreografierna brukar vara åt street/
jazz hållet), som de sedan kommer att kunna
få möjligheten att visa upp i slutet av terminen
på t.ex. en gudstjänst. Jag ser dessa uppträdanden som små ”terminsmål”. Eftersom
det förhoppningsvis är kul för barnen att få
visa upp vad de har lärt sig under terminen.
Men det är framförallt väldigt lärorikt. Det
är också väldigt kul för mig såklart att få se
dem utvecklas så mycket för varje gång. Det
är nog bland det bästa med att vara danslärare.
På höstterminen hade vi två uppträdanden,
den första var på en gudstjänst och den andra
var på en julkonsert i Missionskyrkan. Båda
gick jättebra!
Jag har verkligen tyckt att det varit superkul att
få vara danslärare denna termin och väldigt
lärorikt också. Jag har verkligen lärt mig jät-

Livia Ottosson

Februari är årets kortaste månad men RPG
bjuder in till två intressanta samlingar. Alla
är mycket välkomna!
kl 14.00 gästas vi av
allmänläkare Elisabeth Persdotter som
informerar oss om vår hälsa under rubriken
Hur förstår vi bättre övervikt och diabetes.

Torsdag 7 februari

Torsdag 21 februari kl 14.00 kommer präs-

ten Björn Frennesson, som under många
år var präst i S:t Hans kyrka i Ekholmen.
Under rubriken Dödahavsrullarna berättar tar han med oss på en intressant resa i
bibelhistoriskt perspektiv!

Torsdag 7 mars kl 14.00 är rubriken Allt om
min mamma – schlagertecknaren! Då gästas
vi av journalisten Åsa Christoffersson, som
berättar om Kulla-Gullaböckernas illustratör Elisabeth Kugelberg-Christoffersson.

Välkomna till dessa samlingar och till god
gemenskap!
Alla är varmt välkomna till RPG:s samlingar, där vi också delar gemenskapen
vid kaffebordet!
Birgitta Larsson

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!
Livia och dansgruppen framträder på en gudstjänst.
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På intervju

Elvi Pettersson fyller 100 år
Jag hade hoppats på att få en syster. Tack
vare mina bröder har jag i alla fall fått två
underbara svägerskor. Nu när jag inte orkar
så mycket, får jag hjälp av dem och mina syskonbarn och av Daniels barn och barnbarn.
Många människor är ensamma, men jag är
privilegierad som har en så underbar släkt. Jag
älskar mina syskonbarn och kusinbarn, som
bor på olika håll. Ändå kommer de ihåg mig.

Missionsförsamlingens äldsta medlem, Elvi Pettersson, fyller 100 år den 28 januari. Medljus har
fått en trevlig pratstund med Elvi och passat på
att gratulera till de hundra åren.
Det är ju fantastiskt och ganska ovanligt att någon fyller 100 år. Hur känns det?

Jag tycker, att det är svårt att fatta, att jag har
fått leva så länge. Det har varit roligt att leva.
Det är tack vare Guds godhet. Så länge jag orkar vill jag gärna komma till Missionskyrkan.
Jag kan åka med färdtjänst eller också blir jag
hämtad av någon i församlingen eller någon
av mina släktingar.
Ja, nog känns det lite speciellt. Jag har aldrig
tänkt, att jag skulle kunna bli så gammal. Det
är ett Guds under. Jag tänker ibland: Vad har
jag gjort under alla dessa år?
Berätta om något särskilt minne från din barndom
eller ungdom!

Det är mitt föräldrahem. Det var ett underbart hem med mycket kärlek. Mina föräldrar
hade en stark förtröstan på Gud. Min pappa
jobbade och mamma skötte hemmet. Trots att
vi hade det smått med pengar, har jag aldrig
behövt gå hungrig eller ha saknat något.
Vi hade mycket sång och musik i vårt
hem. Mamma spelade gitarr och mina bröder spelade fiol och orgel. En av mina två
bröder blev kantor. Han spelade i två kyrkor
i Västergötland.
Nu under julen har jag suttit och tittat
på min julgran. Då har så många härliga
julminnen kommit fram. Vi bodde i ett rum
och kök, ändå hade vi två julgranar. Den ena
julgranen var särskilt till mig. Jag minns, när
pappa köpte en orgel. På julaftonen sjöng vi
Hell dig, du härliga julafton klara.
På juldagen var vi på julotta i Lutherska
Missionshuset. Jag känner fortfarande, att
det var något särskilt, när vi sjöng Var hälsad
sköna morgonstund.
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Jag gläds mycket över livet, även om det ibland
har varit sorgligt. Det är en nåd, att jag har
mina brorsbarn och andra släktingar.
En sak som jag särskilt gläds åt är, när Daniel
och jag fick vara ”morföräldrar” för konfirmanderna i Missionskyrkan.

Foto: Gudrun Eklund

Är det annorlunda att fylla 100 år mot andra
födelsedagar?

Kan du berätta något särskilt minne från livet,
som du gläds åt?

Elvi Pettersson, som är Linköpings Missionsförsamlings
äldsta medlem fyller 100 år 28 januari 2019.

Jag började i söndagsskolan, när jag var tre
år. I Lutherska Missionshuset var det en hög
predikstol. Ovanför var det ett stort öga – jag
tänkte: Det är Guds öga. Vid julottan stod kören bakom den höga predikstolen. När man
läste julevangeliet kom kören fram och sjöng.
Då trodde jag, att det var änglarna som kom.
När söndagsskolan hade julfest stod det två
stora julgranar med tomtebloss i kyrkan. Vi
fick varsin påse med en apelsin och karameller.
På Annandag Jul var det högtidligt. Vi
hade hemma under året lagt pengar i en sparbössa. På Annandagen var det sparbössetömning. Det var spännande, att få se hur mycket
pengar det blev till missionen. Ofta var det en
missionär med vid dessa gudstjänster. Pappas
bror var missionär.
Jag minns särskilt, när en missionär från
Kina kom och visade bilder och berättade.
Kommer du ihåg någon särskild födelsedag?

Alla mina födelsedagar har varit fantastiska.

Vad har varit särskilt viktigt för dig i livet?

Daniel, hans fru Lisa och jag var goda vänner
och umgicks mycket. När Lisa dog, fortsatte
Daniel och jag att umgås. Vi hade så roligt
tillsammans. Daniel var så humoristisk. Efter
ett tag bestämde vi oss för att gifta oss. Det var
1983. Vi tog kontakt med vår tidigare pastor
Lars Holmberg och frågade om han ville viga
oss. Vi åkte iväg. Lars Holmberg vigde oss och
hans fru Gunnel lagade bröllopsmiddagen.
Daniel och jag fick 12 härliga år tillsammans. Det kändes så bra att vara två. Vi
åkte ofta och hälsade på Daniels barn och
barnbarn.
Daniel var vaktmästare i gamla Missionskyrkan i 10 år. När det blev tal om att bygga
vår nya kyrka, tyckte vi, att det handlade om
mycket pengar. När beslutet var klart, ville vi
vara lojala med församlingens beslut. Tänk
en så stor glädje det är med vår nya Missionskyrka! Jag är glad över, att Daniel fick
vara med, när vi låste gamla Missionskyrkan
och under kyrkklockornas klang gick till vår
nya Missionskyrka.
Resor har betytt mycket för mig. Jag har

album från olika resor. Jag tittar i albumen
ibland och minns de intressanta resorna. Två
gånger har jag varit i Israel. Jag har varit på
Nordkap. Det var en upplevelse. En resa gick
till Oberammergau. Så många vackra landskap vi fick se! Passionsspelen var fantastiska!
Vad har Missionsförsamlingen betytt för dig?

Missionskyrkan är mitt andra och andliga
hem. Jag älskar Missionskyrkan och församlingen. Det är så gott, att komma till
Missionskyrkan och träffa alla fantastiska
människor.
Jag har min tro och församlingen är min
trygghet.
Jag är så glad över alla härliga anställda i
Missionskyrkan, vilka uppgifter de än har.
De första åren i nya kyrkan var jag ofta i
caféet. Många gånger har jag varit och brett
smörgåsar till konferenserna. När jag inte
orkade det längre, kände jag en glädje i att
vika servetter och placera i glas. Det var roligt
att göra det vackert inför konferensluncherna.
Jag har en särskild hälsning till församlingen:
Gud är god!
Hur har du tänkt att fira din 100-årsdag?

Jag är glad över att jag kan ha min 100-årsfest
i Mariasalen i Missionskyrkan. Jag gläds också
över att ett brorsbarnbarn kommer ända från
München för att fira mig.
Nu när jag fyller 100 år behöver jag inga
blommor, presenter eller pengar. Jag tänker
diakonalt, att Stadsmissionen behöver pengar.
Jag tänker också så här: Missionskyrkan måste
ha en ny flygel. Det är viktigt för alla konserter
vi vill ha i kyrkan. Jacob spelar så härligt, så
jag önskar, att han också kan få en ny flygel att
spela på! Till min 100-årsdag önskar jag därför
pengar till Missionskyrkans Instrumentfond!
Tack för ett intressant och härligt samtal!
Hjärtliga gratulationer på din 100-årsdag!

Gudrun Eklund

Foto: Bo BÄCKMAN

På kulturfronten

Rolf Vårdstedt bjuder in till konsert lördag 2 februari kl 16.00.

Sånger som blev över - En salig blandning

Först ett varmt tack till alla för den frikostiga
gåvan till Läkare Utan Gränser vid min jubileumskonsert i maj förra året Den gav inspiration till en fortsättning! Nu kommer den!
Lördag 2 februari kl 16.00 i Missionskyrkan.
I majkonserten kunde jag bara få med ett fåtal
av de tusentals sånger jag sjungit genom åren.
Nu är det dags att presentera några till. Denna
gång blir det till förmån för Missionskyrkans
instrumentfond med sikte på en ny flygel
framöver. Jag kommer i tre avdelningar att
bjuda på sånger med humor av bl.a. Mozart
och Haydn, romanser av Schubert, Schumann och Stenhammar. Jag framför också
några favoriter ur den sakrala sångskatten av
bl.a. Bach och Oskar Lindberg.
Mina gäster i konserten är vid flygel/orgel
Ulla Gerardson och Jacob Wessbo samt med
violin Bernt Nylund. Slutnumret blir ett önskemål från konserten i maj, nämligen Panis
Angelicus med obligat violinstämma.
Varmt välkomna att lyssna och att ge ett
gott tillskott till instrumentfonden!

musiker i Guds tjänst”. Konferensen riktar
sig till alla som på något sätt finns med i en
församlings musikliv. Mycket av innehållet på
konferensen kommer handla om gudstjänsten
och musikens roll i gudstjänsten på ett lite
mer övergripande plan. Man kommer kunna
välja två spår, ”Allmänt spår” och ”Körspår”
där körspåret, som namnet antyder, kommer
att innehålla mycket körsång.
Ta chansen att gå på denna viktiga konferens, nu när den är på hemmaplan, men
skynda dig att anmäla dig, för det är stor risk
att konferensen blir full.
Mer information och länk till anmälan
finns på: https://equmeniakyrkan.se/musikkonferensen/
Jacob Wessbo

GUD – återkomsten

GUD - återkomsten heter en liten bok av Joel
Halldorf som väckt uppmärksamhet långt
utanför de kyrkliga murarna. Den är studiematerial i den bokcirkel som träffades första
gången 17 januari. Joel är en skarpsynt betraktare av sin samtid och religionens roller i den.
Vi har ännu bara läst förordet så nya cirkelmedlemmar är mycket välkomna.
Vi träffas torsdagar i udda veckor kl 15.00
-16.30 i Missionskyrkan och de närmaste
cirkeldagarna är 31 januari, 14 februari och
28 februari.
Kontaktperson: Sune Lindgren, tel 0768585473 eller 291lindgren@gmail.com
Sune Lindgren

Rolf Vårdstedt

Musikkonferensen arrangeras i Linköping

Den 30-31 mars arrangerar Equmeniakyrkan
och Equmenia på nationell nivå en musikkonferens. Vi är stolta och glada över att som församling få vara värd för denna mycket viktiga
konferens. Underrubriken är ”För sångare och
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På klotet

Nu finns det solceller på Missionskyrkans tak
År 2010 antog Linköpings Missionsförsamling
en miljöpolicy. Den 17 juni 2018, beslutade
församlingsmötet att genomföra omläggning
av papptak och installation av solceller på södra
delen av Missionskyrkans tak.

När detta skrivs är vårt mål nått – solcellssystemet på Linköpings Missionskyrkas tak
är färdigmonterat. Det enda som återstår är
att en elektriker kopplar in det till elnätet. Vi
har gjort en konkret handling för att värna
Guds skapelse och ge ett bidrag för att lösa
klimatkrisen. I Bibeln står det t.ex. i Första
Moseboken 2:15: ”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att
bruka och vårda den.”
Jesus sade:”Vad ni har gjort för någon av
dessa minsta som är mina bröder, det har ni
gjort för mig”. (Matteusevangeliet 25:40).
Här kan vi tänka på klimatkrisen, som kommer att drabba våra barn och barnbarn hårt,
om vi inte löser den snart. Vår solcellsanläggning är ett led i att följa Jesu bud.
Hur används elen?

Vi använder mycket elström i vår kyrka, ca
230 000 kwh per år. Det mesta går åt till
ventilation, en mindre del till belysning
och mycket lite till köket. Förbrukningen
är ganska jämnt spridd över året, förutom
mitt på sommaren (främst juli), då vi har få
möten och inte behöver så mycket ventilation.
Som jämförelse kommer vårt solcellssystem
att generera ca 44 000 kWh per år. Fastighetsgruppen jobbar löpande med att minska
elförbrukningen främst genom effektivare
styrning av ventilationen, men även genom
byte till mer energieffektiv belysning.
Ekonomi

Den el, som solcellerna genererar, beräknas
minska våra elkostnader med ca 48 000 kr per
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Solceller är nu plats på Missionskyrkans tak.

år räknat på det låga elpris som gällt de senaste
åren. Dock har elpriset gått upp med ca 30
öre i år. Räknat på ett sådant högre elpris blir
den årliga besparingen ca 61 000 kr.
Solel genereras på dagtid, då priset är högst,
eftersom industrin då är igång.
Teknik

Tekniskt innehåller systemet 130 paneler av
dimensionen 100 x 165 cm. Varje panel kan
leverera maximalt 340 watt. Dessutom finns
två stycken växelriktare, som omvandlar likströmmen från panelerna till vanlig 230V växelström. Detta system producerar ca 5% mer
än det beställda systemet med 128 paneler om
330 watt – under hösten 2018 hade priserna
sjunkit lite vilket gjorde att GFSOL kunde leverera ett något bättre system till samma pris.
Panelerna har härdat glas på framsidan och
innehåller solceller av kisel, som producerar el
från solens ljus. Garantin från tillverkaren är

25 år. Livslängden uppskattas till minst 40 år
i Sveriges svala klimat. Det finns kiselsolceller
som sattes upp i Stockholm för 35 år sedan
som fortfarande producerar bra.
Miljö

Den viktigaste miljömässiga effekten är att
bidra till att lösa klimatkrisen genom att generera ren el utan koldioxidutsläpp. Det går
åt mycket lite energi att tillverka solpanelerna,
vilket genereras tillbaka av panelerna på ca 9
månader. Det mesta materialet i solcellerna är
glas och kiselplattor, som tillverkas från vanlig
sand. Hur stor är då den miljömässiga nyttan?
Globalt kommer ca hälften av koldioxidutsläppen från fossildrivna kraftverk som eldar
kol, olja eller gas och ca en fjärdedel från transporter (flyg, bilar, fartyg). Detta stämmer även
i Nordeuropa, där vi bor. Sverige är dock lite
speciellt – endast 2% av vår elkraft kommer
från fossildrivna kraftverk och en tredjedel
av Sveriges utsläpp är från transporter. Hur

På intervju

Daniel Fritzson.

Per Gudmundson.

frågat. Istället är följande mer korrekt: Tänk
er att man ersätter oljeeldning i ett hus med
eluppvärmning från solcellsproducerad el på
samma hus. Miljönyttan är då den koldioxid
man undviker att släppa ut genom att inte
elda olja. Detsamma gäller om solelen levereras till en granne som undviker att elda olja
eller kol. Sverige exporterar el till Tyskland
och angränsande länder, som därmed kan
minska sina utsläpp genom mindre kolkraft.
Se https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/
kontrollrummet/ där export och import visas
i realtid. Utläppsminskningen kan grovt uppskattas till 700 kg koldioxid (CO2) per 1000
kwh solel. Det är ett genomsnitt av kolel med
1000 kg CO2 och gaskraft med ca 400 kg
CO2. Sverige exporterar ibland el till Norge,
som då sparar vatten i sina vattenmagasin för
att istället exportera el vid en annan tidpunkt,
då priset är högre. Norge fungerar här som ett
stort batteri, inte som konsument. Solel kan
även användas till att driva elbilar. Då undviks
ungefär 1000 kg CO2 per 1000 kWh solel
jämfört med att driva bilarna med bensin
eller diesel. Med en årlig produktion av 44
000 kWh/år blir miljönyttan av Linköpings
Missionskyrkas solceller ca 31 ton eliminerad
koldioxid per år räknat på export till Tyskland.
Personligt

Peter Fritzson.

ska då miljönyttan räknas ut? Ibland används
ett elmixresonemang, men detta är fel i vårt
fall enligt två professorer i elkraftteknik vi

Många har bidragit till detta projekt. Flera
i MIR-gruppen har jobbat med frågan om
solceller på Missionskyrkans tak sedan 2013.
Peter Fritzson har skrivit ett antal artiklar i
Medljus, deltagit i projekteringen och jobbat
med insamlingen våren 2018. Många församlingsmedlemmar har bidragit med lån vilket
möjliggjort projektet. Daniel Fritzson har
gjort den tekniska projekteringen samt planerat och genomfört installationen tillsammans
med Per Gudmundsson. Harald Tingström
har berett frågan i Ledningsgrupp Fastighet
och presenterat det för församlingsmötet.
Peter Fritzson och Harald Tingström

Linnea till Portugal
Medljus har fått reda på att några ska åka till Portugal. Vår ungdomsledare Linnea Hultman Araya
är en av dem. Vi ställde
några frågor till henne.
När är ni borta?

Vi är bortresta mellan 13/4 och 21/4.
Vilka är det som åker?

Från Missionskyrkan är det jag som
åker som ledare och
Elin Falebrand, Ebba Tholander, Møyfrid
Hjalmarsson och Elin Göterdal åker som
deltagare. Det erbjöds fyra olika destinationer.
Vi ska åka fyra personer till Portugal och en
person till Italien. I Portugalgänget, som jag
leder med en annan tjej, är det 14 ungdomar.
Vad ska ni göra i Portugal?

Det är en missionsresa och vårt ledord är
att ”betjäna människor på platsen och i allt
ära Gud”. Det är ett team som tar emot oss
där och som då har ett schema vi kommer
följa. Det kan vara att hjälpa till med något
praktiskt, leda en ”barnens dag” eller hålla i
andakter.
Ryttargårdskyrkan anordnar dessa påskresor i samarbete med organisationen OM.
Eftersom flera av våra ungdomar längtar efter
att få leva som lärjunge och få komma närmare Gud, så tyckte jag, att detta kunde vara
ett sätt att få prova på mission och få lägga
bort sig själv, sin mobil och sin trygghet för att
lita på Gud och få se vad som då kan hända.
Vad ser du fram emot mest?

Att få se vad som händer när vi lämnar oss
själva, litar på Gud och släpper våra rädslor.
Även att få se vad som händer med ungdomarna efter en sådan resa.
Tack Linnéa, Medljus ser fram emot att prata
med er och höra allt om resan, när ni kommer hem igen!
Tova Resman
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På intervju

Rolf Malmberg - Pedagogisk frihet och elevers aktiva lärande
Rolf Malmberg har varit med i redaktionen för
Medljus sedan 2000. Rolf har genom åren gjort
många intervjuer med intressanta personer. En
annan viktig del i Medljus är bibelläsningsplanen.
Denna har Rolf varit mycket delaktig i och är det
fortfarande vid 92 år fyllda! Medljus har fått en
pratstund med Rolf om hans livsberättelse och
engagemang i Medljus.
Rolf, presentera dig för Medljus läsare!

Jag föddes i Stockholm i Hedvig Eleonora
församling. När jag var 1 år skildes mina
föräldrar, så jag har växt upp med en ensam
mamma. Vi flyttade först till Sundbyberg, sedan till Kungsholmen och sist till Södermalm,
där vi bodde den längsta tiden. Jag känner
mig mest som en söderkis som i tonåren hade
långt nackhår, bredbrättig hatt och klackjärn
på skorna. Jag hördes och syntes, där jag gick
fram! När jag var 7-8 år var jag sommarbarn
hos mina fostermostrar i Husby Långhundra.
De två systrarna och en dräng utgjorde hela
missionsförsamlingen i socknen. Mötesplats
var vintertid den lilla stugan som besöktes av
resande predikanter. På somrarna kom också
elever från Missionsskolan på Lidingö. De
spelade fotboll med mig på dagarna och ledde
väckelsemöten på kvällarna i trädgården,
som möblerades med bockar och plankor.
Det tyckte jag var en bra kombination! I
vardagsrytmen under dessa somrar ingick
bön och läsning av kristna texter vid alla våra
tre måltider. Jag upplevde något nytt och
tryggt. Bibelläsningsrytmen ledde mig på ett
naturligt sätt in i trons värld. År 1936 gav
Svenska Kyrkan ut en ny psalmbok. Jag var
då 10 år och fick överta en mycket fin gammal
psalmbok med läderpärmar. När jag kom hem
till Stockholm, läste jag sedan under flera år
dagligen en psalm, sedan jag stängt dörren till
vår kokvrå. Genom att läsa i psalmboken lärde
jag mig både det religiösa språket och mötte
tron. Dessutom började jag känna en trygghet
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i den kristna tron.
När jag började läsa
inför konfirmationen
sprack den religiösa
bubblan för mig. Prästen var schartauan och
ansåg att det viktigaste
var att kunna katekesen. En konfirmand,
som hade svårt att lära
sig utantill, fick inför
hela konfirmandgruppen och den tillkallade
mamman veta, att han
inte fick konfirmeras.
Jag började grubbla: Är
det så här kristendom
är? Jag kände mycket
för människor som hade
det svårt på olika sätt. Vi
hade det svårt ekonomiskt hemma, så det var
en naturlig inställning.
Därför engagerade jag
mig i sociala insatser
och så småningom i Socialdemokraterna.
Jag ville utbilda mig till folkskollärare.
Eftersom det inte fanns någon utbildning
för manliga folkskollärare i Stockholm for jag
till Linköping och började på seminariet här.
Efter de fyra åren fick jag min examen och
flyttade tillbaka till Stockholm. I samband
med att jag flyttade till Stockholm, började
jag söka en personlig tro. Genom lärarföreningen Kristendom och Skola träffade jag en
kristen lärare, som jag upplevde hade inre
dimensioner, som jag saknade. Han hörde
hemma i Emanuelskyrkan. Jag följde med
honom dit och blev så småningom medlem
där. Förbundet Kristendom och Skola hade
varje sommar ett förbundsmöte. Ett år förlades årsmötet till Trollhättan. Efter en andakt,

som jag ledde och var på hemväg från, kom en
ung dam fram och knackade mig på axeln och
framförde en avvikande åsikt, än den jag hade
framfört. Några år efteråt blev jag för övrigt
förbundsordförande för förbundet under tio
år. Den unga damen hette Gun. Vi började
hålla brevkontakt med varandra. Gun var
förskollärare i Linköping och jag arbetade som
lärare i Stockholm. När det första läraråret var
färdigt, ringde jag till Linköping och frågade,
om det fanns någon lärartjänst till mig. Jag
fick tjänst på den blivande Ånestadsskolan,
som just då byggdes. Under byggnadsåret
förlades jag och klassen till Tanneforsskolan.
År 1952 fick Gun och jag lägenhet i centrala Linköping. På februarilovet gifte vi oss.
Min svärfar Einar Genitz var pastor i Imma-

På intervju
nuelskyrkan i Norrköping. Det var han som
vigde oss. Gun och jag fick glädjen av att vara
gifta i 56 år innan Gun avled. Vi fick två barn
och så småningom fyra barnbarn.
Under 10 år var jag lärare på Tornhagsskolan, som då var Statens Försöksskola. Det var
mycket bra och intressanta år. Allt skulle dokumenteras och ledningen hade bland annat
stor koll på inlärningsresultaten. Jag var med
i en nationellt sammansatt läroplansgrupp för
religionsundervisningen i den uppväxande
så kallade Försöksskolan som senare blev
Grundskolan.
Jag var med i ledningen för Skolöverstyrelsens sommarkurser under tio år, där vi
jobbade med dels religionsundervisning och
dels lägerskoleverksamhet. Ena kursen var
förlagd till början av sommarlovet och den
andra i slutet.
Jag blev senare kallad till Skolöverstyrelsen
i Stockholm till ett 6-årsförordnande i dess
läroplansavdelning för att arbeta med nya läroplaner. Det blev sex mycket intressanta och
intensiva år. Familjen bodde kvar i Linköping,
så det blev att pendla. Under åren i Stockholm
ingick jag i ett internationellt arbete under
ledning av professor Benjamin Blom som var
professor i Chicago, vilket medförde mycket
resor bland annat till USA.
Inför läroplansarbetet på 1970-talet blev
det hårda diskussioner om kristendomsämnet
skulle få komma med över huvud taget. Eftersom det var pedagogiskt viktigt att eleverna
själva skulle söka källor för kunskap i de flesta
ämnen, ansåg Bibelkommissionen att Bibeln
skulle betraktas som en sådan källa. Därför
bearbetade jag språkligt en försöksversion
av Psaltaren, för att elever skulle kunna ta
till sig Psaltarens texter. Detta gjorde jag på
uppdrag av Bibelkommissionen, som ledde
nyöversättningen av Bibeln.
Under Stockholmsåren läste jag ämnet
undervisningsteknologi på kvällarna på Stockholms universitet. Jag tog fil kandidatexamen
vid 56 års ålder 1983 i Linköping efter att

ha studerat psykologi och pedagogik där
vid sidan av full lärartjänst. Föreläsningarna
var förlagda till lördagarna. Titeln på mitt
examensarbete var Alternativ pedagogik i
grundskolans läroplan – Utrymme för pedagogisk frihet och elevers aktiva medverkan.
Några år var jag kallad till en tjänst i
Köpenhamn som ingick i nordiskt kulturellt
samarbete under Nordiska rådet. Jag har dock
aldrig sökt någon tjänst utöver min folkskollärartjänst. Jag ville vara till förfogande, där
jag ansågs göra störst nytta för genomförandet
av den nya grundskolan. Under 12 år satt jag
med i styrelsen för Statens Läroboksnämnd
och granskade alla läroböcker för mellanstadiet. Inga andra böcker än de som var
godkända av nämnden fick användas.
Du har ju varit med i redaktionen för Medljus
sedan 2000. Säg något om vad dina intervjuer
har betytt för dig.

Jag har fått lära känna många intressanta personer och deras livsöden. Alla människor är ju
unika. Gud fyller varje människa med olika
gåvor. Detta synsätt har jag också känt vara
viktigt i flyktingarbetet. Gud har ju skapat
varje människa, var hon än är född. Det är
viktigt, att vi lär av varandra och uppskattar
varandras olikheter och gåvor.
Du har också arbetat fram Bibelläsningsplanerna
i Medljus. Vad har det betytt för dig?

Framför allt har det gett mig en daglig andakt
hela tiden. Jag har också fått se hur Gamla Testamentet och Nya Testamentet är beroende
av varandra. Jesus var ju troende jude och
hans förkunnelse byggde på de skrifter som
vi kallar Gamla Testamentet. Jesus har tolkat
de gamla skrifterna i kärlekens ljus - Guds
kärlek till sina skapade barn. Det har blivit
en ny värld för mig.
Jag har också hela tiden därmed fått bearbeta min tro och min människosyn. Hjärnan
jobbar hela tiden med bibeltexterna.. Detta
har naturligtvis stärkt min tro.
Tack Rolf,

för ett intressant samtal!

Gudrun Eklund

Ny i redaktionen
Vid senaste årsmötet
valdes Tova Resman
in som ny redaktionsmedlem för vår tidning Medljus. Så klart
vill vi veta lite mera
om den som ska skriva
för oss.
Tova, berätta lite om
din bakgrund och vad
du sysslar med till vardags.

Jag är 28 år, bor med min make i ett riktigt
renoveringsobjekt till hus i Slaka, men arbetar
som läkare i Västervik och pendlar dit. Under
min uppväxt i den lilla byn Normlösa ute
på slätten har jag varit scout och tonåring
i Skeppsås missionskyrka. Jag har nu varit
medlem i missionsförsamlingen i Linköping
sedan 2012. Sedan dess har jag framförallt
varit scoutledare för äventyrarna och sjunger
i kören, även om det blir uppehåll nu när jag
befinner mig på annan ort i veckorna.
Vad fick dig att erbjuda Medljus dina tjänster?

Jag har alltid tyckt om att skriva. Nuförtiden
blir det framförallt dikter. Eftersom många
uppdrag i församlingen kräver fysisk närvaro är medljusredaktionen bra för mig som
veckopendlar, då en del av det arbetet kan
göras på distans.
Vad i uppdraget ser du mest fram emot? Vad
skulle du helst vilja skriva om?

Det låter kanske jättekonstigt, men det ska
bli väldigt kul att läsa korrektur! Än så länge
har jag inga särskilda planer på vad jag skulle
vilja skriva om. Det kommer säkert vartefter,
men självklart vill jag skriva ett reportage från
Equmenias riksscoutläger i sommar.
att få läsa om, Tova. I
det här numret har du ju bl.a. intervjuat vår
ungdomsledare om en resa till Portugal. Vi i
redaktionen hälsar dig välkommen i det här
arbetet.

Det ser vi 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
Vikarierande pastor i Lambohovskyrkan
mobil 0702-24 24 26. e-post bernt.akerblad@telia.com
Maria Linder Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812
Lediga dagar: Måndag och lördag.
Saoud Bahhi Pastor för arabiskspråkig grupp
mobil 073-5543241, saoud-bahhi@hotmail.com
Eva Milton Diakon
exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.
Linnea Hultman Araya Ungdomsledare
exp 013-24 98 07
Lediga dagar: Måndag och lördag.
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
MarIA JOHANSSON Café- och serveringsansvarig
exp 013-24 98 03
Lars-Åke Andersson Ljud- och driftstekniker
exp 013-24 98 06
Patrick Nilsson Vaktmästare, exp 013-24 98 09

Cafégrupp + Städgrupp = Servicegrupp

Vi har under senare tid, i styrelse och ledningsgrupper, jobbat med ”den nya frivilligheten”, ett tema som bl.a. togs upp i årsmötet
inför 2017/2018. Som ett led i detta har vi
samtalat om hur vi använder våra frivilliga
resurser på bästa sätt.
Flera av städ- och cafégrupperna hade
blivit små och det fattades resurser på flera
håll. Vi kom därför fram till att vi behöver
förändra, så att arbetet ska bli lite lättare.
Fr.o.m. 1 januari har därför städgrupperna
och cafégrupperna gått ihop och bildat Servicegrupper. De följer de tolv cafégrupperna
till antalet och så har vi fördelat grupperna så
att de har blivit relativt jämna.
I grupperna hjälps vi åt och utför ett
otroligt viktigt arbete för vår kyrka och församling. Det är många som är engagerade
i dessa grupper. Ju fler vi blir ju lättare blir
arbetet. Du som ännu inte är med i någon
grupp? Varmt välkommen att höra av dig
till oss i arbetsgruppen, så lotsar vi dig vidare. I arbetsgruppen ingår: Lars Börjesson
(lars.i.borjesson@gmail.com ) och Margareta Bjärkefur (metabj48@gmail.com) från
Ledningsgrupp Service, Kristina Wittheden
(kristina@wittheden.se) och Gunnel Karlsson
(gunnel.karlsson@missionskyrkanlinkoping.
se) från Ledningsgrupp Café och Konferens.
Gunnel Karlsson

Ordförande

Församlingen AnNA GARDSTRÖM
ordf@missionskyrkanlinkoping.se
Equmenia Amanda Wedberg 070-652 82 62
equmenia@missionskyrkanlinkoping.se

E-post

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

Plus-, bankgiro och Swish

Bankgiro församlingen 572-79 38
Plusgiro församlingen 33 14 51-5
Plusgiro Equmenia 41 18 27-9
Församlingens organisationsnummer 822 000 2805
Församlingens Swishnummer 123 175 86 63
Swishnummer Equmenia 123 157 97 05
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Klimatfasta 2019

När kristna i Sverige fastar före påsk handlar
det numera sällan om att avstå från mat. Istället handlar det ofta om att avstå från något
som minskar fokus på och tiden med Gud.
Därför fastas det t.ex. från sociala medier
eller tv-tittande. I år satsar Equmeniakyrkan
på klimatfasta, alltså att fasta från saker som
saboterar Guds skapelse. Under denna klimatfasta läggs extra fokus på områdena transport,
mat och konsumtion, eftersom det är där vi
bidrar till mest koldioxidutsläpp. Det innebär
alltså att avstå eller minska på användningen

av fossila bränslen och animaliska produkter,
och att inte heller handla något, som inte är
absolut nödvändigt. Fundera gärna på om du
också vill klimatfasta inom ett eller flera av
dessa områden. Tips på hur du kan gå tillväga
kommer inför fastans början. Håll utkik!
Maria Linder

HBTQ i kyrkan

För ca 10 år sedan beslutade Linköpings
Missionsförsamling att erbjuda vigslar för
samkönade par. Såväl medlemmar som
personal får ha olika åsikter i frågan, men
detta är församlingens hållning. Under åren
har det pågått mycket samtal i frågan bland
kyrkorna nationellt sett, men inte så mycket
i församlingen. Därför lyfter vi nu upp ämnet
på bordet igen genom två evenemang under
våren.
Lördag 23 mars kl 10.30 kommer ”Feministpastorn” Esther Kazen för att prata om HBTQ
i kyrkan under en brunch. Hon är aktiv på
sociala medier och har skrivit ett kapitel i
boken ”Välkomna varandra – bejakande
perspektiv på homosexualitet i frikyrkan.” Det
bjuds på god frukost, föreläsning och tillfälle
för samtal och frågor.
Torsdag 23 maj kl 18.30 kommer Anton
Lundholm som är föreläsare och teolog,
samt författare till boken ”Välkommen in i
min garderob”. Detta evenemang sker under
Pride-veckan och blir en kombinerad föreläsning och panelsamtal efter nattvardsandakten
kl 18.00.
Välkommen till dessa evenemang! Är du
intresserad av att diskutera mer? T.ex. skulle
vi kunna genomföra en bokcirkel kring ”Välkomna varandra” och gå på djupet i ämnet.
Välkommen att kontakta mig för frågor,
tankar och idéer.
Maria Linder

Biblar du inte behöver?!

Kanske har du biblar hemma som inte används, och som du varken behöver eller vill
ha kvar. T.ex. för att de är ärvda, gamla och

På kyrkbacken
du inte känner dig ”hemma” i dem, för att
du har någon annan bibel du hellre använder.
Eller kanske har du fått en ny bibel, trots att
du tycker bättre om den du redan hade. Eller
så är den skriven på ett språk du inte förstår.
Kolla gärna igenom bokhyllan och gallra ut
dom du inte längre vill ha kvar. Lämna gärna
in dom i Informationen eller på kyrkans
expedition, så tar jag med dem till S:ta Clara
kyrka i Stockholm. De är tacksamma för
alla bibeldonationer. De delar ut biblar till
behövande i många olika verksamheter och på
stan. Låt eventuella oanvända biblar komma
till användning!
Maria Linder

T som i Tro, Tisdag och T-grupp

Vi startar en ny T-grupp på tisdagar kl 18.0020.00 i kyrkan. Vi träffas varannan vecka med
start tisdag 29 januari. Vi börjar med att äta
något enkelt, sen samtalar vi utifrån en text
och ber tillsammans. Anmäl dig gärna till pastor Maria Linder eller till Ellinor Gustavsson,
tel 0730-969606. Välkommen!

Världens hopp
När detta skrivs pågår i schweiziska Davos det
årliga evenemanget World Economic Forum.
Där samlas beslutsfattare och företagsledare
från så gott som hela världen. I år har seminarier, rapporter och sammankomster
varit dyster läsning. Allt fler ekonomer och
företagsledare flaggor för minskad tillväxt
och vändande konjunkturer samtidigt som de
stora klimatutmaningarna är på allas läppar.
I kontrast till detta arrangeras ungefär samtidigt den ekumeniska böneveckan. Ett årligt
initiativ med lång historia som i år genomförs
samtidigt i cirka 120 länder runt om i världen.
I Linköping innebär detta att Linköpings
kristna råd inbjuder kyrkliga företrädare till
en årlig studiedag på Nya slottet i Bjärka
Säby. En dag som jag genom åren kommit
att uppskatta mycket då mötena med kyrkliga
företrädare från andra kyrkor och traditioner
så gott som alltid berikar.

Viveka Filipsson och Ellinor Gustavsson

Fredagshäng

Välkommen till Fredagshäng i vår! Det är
tillfällen för enkel mat, gemenskap och andakt
oavsett ålder. Datumen är fredag 8 mars och
fredag 10 maj. Hör av dig om du vill vara med
och hjälpa till under kvällarna!
Maria Linder

Ekonomiutskottet har ny e-postadress

Till församlingsstyrelsens hjälp att hantera
ekonomin i vår församling och konferensbolag så finns det ett ekonomiutskott som består
av Mattias Hägg, Jacob Jobrant, Gunnel
Karlsson och Andreas Örnberg som styrelsens
representant. Vi har ingen utpekad kassör i
styrelsen, utan ekonomiutskottet som grupp
har kassörrollen. Vill man ha kontakt med
ekonomiutskottet kan man skicka e-post till
eu@missionskyrkanlinkoping.se

I år gästades vi av författaren Peter Halldorf
som talade utifrån sin senaste bok om profeten Jeremia. Jeremia som levde för 2500 år
sedan kan verka avlägsen men Peter pekade
på ett flertal paralleller mellan Jeremias och
vår tid. Med det gemensamma att hopplöshet
och uppgivenheten inför framtiden allt mer
bredde ut sig både då och nu. I ljuset av det
parallella mötet i Schweiz är jag böjd att hålla
med Halldorf.
Utifrån detta samtalade vi om vad det
innebär för oss som kyrka att erbjuda hopp i
en tid som denna? Vi arbetar ju för att sprida
Guds rike och göra världen till en bättre plats.
Givetvis ska vi som kyrkor och individer göra
allt vi kan för att rädda klimatet och Guds
skapelse men vi har i dagsläget inga garantier

för att mänskligheten faktiskt kommer att
lyckas. I en situation där något verkar omöjligt
för oss människor bör vi som kristna påminna
oss om två saker: För det första är kärnan i
evangeliet just att vi inte klarar oss själva utan
att vi behöver Gud. Vidare så är inte det som
är omöjligt för oss omöjligt för Gud. För
det andra bär vi på tron att Gud en dag ska
återupprätta hela sin skapelse och skapa en ny
himmel och en ny jord. Världens hopp står
därmed inte och faller med denna skapelse.
Med detta sagt ska vi givetvis göra allt vi kan
för att vårda skapelsen och motverka lidande
för andra människor. Vilket är precis vad det
uppenbara konsekvenserna av klimatkrisen
är. Samtidigt har vi i dagsläget någonting som
inget annat i samhället verkar kunna erbjuda
– nämligen hopp i hopplösa situationer. Vi
tror på en Gud som inte övergav människan
när det såg som mörkast ut. Vi tror på en
Gud som istället valde att själv bli människa.
Vi tror att Gud i Jesus Kristus har delat livet
så som det är för oss människor och möjliggjort för oss att dela livet med Gud. Vi tror
att Jesus försonat all form av trasighet i såväl
skapelsen som i våra liv. Vi tror att Jesus är
det ljus som lyser starkare än allt mörker och
att vi genom honom får möjlighet att sprida
det ljuset till andra människor.

Marcus
Lind
Pastor och
Församlingsföreståndare

Ekonomiutskottet genom Andreas Örnberg
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På kyrktorget

Livet i Lambohovskyrkan

Göran avskedspred

Fira världsböndagen 2019

Världsböndagsprogrammet 2019 kommer
från Slovenien och har temat ”Välkommen,
allt är färdigt”. Temat kommer från Lukasevangeliets kapitel 14 och handlar om att alla
människor är inbjudna att delta i festmåltiden
i Guds rike, men inte alla hörsammar inbjudan. De slovenska kvinnorna vill påminna om
att trots inbördes olikheter får vi alla ta del
av Guds kärlek och omsorg. Här finns ingen
plats för diskriminering eller fördomar. Alla
får vi ta emot Guds nåd utan förtjänst. Vi utmanas av de slovenska kvinnorna att rannsaka
oss själva och fundera över vilka vi inbjuder
och inkluderar vid festmåltiden.
En tolkning av liknelsen: Jesus Kristus –
som är den störste av alla – sa att de första vi
ska bjuda in att sitta till bords vid festmåltiden är de fattiga. Det är det enda sättet att
visa på Guds radikala nåd. Det här synsättet
innebär en omvändelse, en radikal förändring. Vårt svar på omvändelsen kan präglas
av en ny relation till våra grannar. I en sådan
relation återspeglar omsorg och ömsesidig
respekt Guds kärlek. Där finns ingen plats
för diskriminering. Alla får vi ta emot Guds
nåd utan förtjänst. Här finns ingen plats för
stolthet som ser den andre som mindre värd
än mig själv.
Vid liknelsen om festmåltiden visade
Jesus Guds frikostiga generositet med dess
underbart överflödande bord dukat med
mat för hela mänskligheten. Här är maten,
brödet som Gud fyller och bygger upp oss
med och förnyar oss till sin avbild. I evangeliet
enligt Lukas finns en stark betoning på den
”lame, fattige, funktionshindrade”, för vilken
Gud visar nåd. Folket i den här berättelsen
har ingen aning om varför de så oväntat
inbjudits till denna festmåltid. Evangeliet
(Den Goda Nyheten) kommer till oss när vi
inte är inställda på det, oväntat, och därför
fortsätter det att förvåna oss. Kärnan i Guds
insisterande inbjudan ligger i att inbjuda en
person att göra något som inte är självklart. Vi
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Kvinnor i Slovenien står för temat för världsböndagen 2019.
Var med och fira fredag 1 mars hos Frälsningsarmén.

På trettondagen var det sista gången som Göran
Bondesson predikade i Lambohovskyrkan
som pastor där och i Equmeniakyrkan. Två
veckor senare välkomnades han som präst i
Svenska kyrkan.
I sin predikan betonade han bl.a. att
diakoni och mission är det som tvingar ut
församlingen i en trasig värld och genom det
blir församlingen hel.
Det var en sånggudstjänst och kyrkans
körer medverkade med mycket sång.
Efter gudstjänsten var det gemenskap kring
borden med både smörgåstårta och tårta och
Göran blev avtackad av både Lambohovskyrkan och Missionskyrkan.
Vi hoppas dock få både se och höra Göran
framöver, då han kommer att bo kvar i Linköping och börja som pastorsadjunkt i Vårdnäs.
Birgitta Jacobsson

är alla inbjudna till festen men den fordrar ett
svar från oss. Vårt uppdrag ligger i att inbjuda
andra att ”festa” på Guds ord.
Varmt välkommen att delta i firandet av
världsböndagen fredag 1 mars kl 14.00. Plats:
Gamla Domprostgården, Storgatan 47 (mellan Borggården och parkeringshuset Akilles).
Margitta Bodefjäll

Tackfest 5 mars

Än en gång vill församlingen inbjuda alla er
som på något sätt relaterar till vår församling
till en tackfest! Det gäller de som är ledare i
någon verksamhet och de som ställer upp som
volontärer på olika sätt. Det gäller dig som
bidrar ekonomiskt till det vi gör och det gäller dig som bär oss i böner. Alla är välkomna!
Vi vill med en festkväll visa vår uppskattning
för allt det som görs för vår församling och
för Guds rike i Linköping. Mer information
finns på sidan 22. Varmt välkommen!
Personalen genom Marcus Lind

Som sig bör bjöds rikligt med
tårta vid avtackningen av
Göran Bondesson i Lambohovskyrkan.

Göran Bondesson avskedspredikade på Trettondedag jul.

Kontraktsprost Maria Åkerström avtackar Göran Bondesson
från Slaka-Nykils pastorat inom Svenska kyrkan.

Lambohovskyrkans körer, där Göran Bondesson också är
en av sångarna, förgyllde gudstjänsten med fin körmusik.

I förra numret av Medljus skrev jag att jag
skrev denna sida om Livet i Lambohov för
sista gången. Men ack, där hade jag fel. När
jag skriver detta är jag fortfarande pastor i
Equmeniakyrkan några dagar till, men när
du läser detta är jag numera präst i Svenska
kyrkan, då jag välkomnades som präst i
Svenska kyrkan i Domkyrkan i Linköping
den 20 januari. Jag vill samtidigt passa på att
tacka för alla tack och välgångsönskningar
i samband med att jag avslutade min tjänst
som pastor.
Det är också glädjande att veta, att jag
kan lämna över till en tjänstgörande pastor
i Lambohovskyrkan. Årets julklapp 2018
var ett återbrukat klädesplagg och Missionskyrkan hakar på trenden. Bernt Åkerblad
kommer tillbaka för att under de 8 månader
som samarbetet i nuvarande form fortskrider vara Missionskyrkans pastor i Lambohovskyrkan. Equmeniakyrkans stola har jag
hängt in i sakristian och önskar att Bernt
bär den vidare med stolthet i samarbetet.
Under våren får ni se fram mot flera
spännande samlingar och gudstjänster.
Exempelvis vecka 10 är det kulturvecka,
17 mars sjunger barnkören Joy, 31 mars
blir det en gospeldag som avslutas med
gospelgudstjänst. Scoutarbetet fortsätter
och den 7 april medverkar scouterna i gudstjänsten. Påsknatten är det traditionsenligt
påsknattsmässa och den 9 juni avslutas
musikterminen med försommarkonsert.
Andra söndagseftermiddagen i varje månad
är det alltid ett högklassigt jazzprogram vid
Jazz i Lambohov. Allt rullar på och samtidigt ska det sökas nya former för en fortsatt
samverkan.
Det är min sista önskan efter tre och
ett halvt år som pastor i Lambovskyrkan

Foto: Per Larsson

Foto: Birgitta Jacobsson

dikade i Lambohov Allting har ett slut, än en gång

Göran Bondesson har nu slutat i Lambohovskyrkan.

att än en gång ompröva missionsförsamlingens årsmötesbeslut och försöka se om
Lambohovskyrkan kan fortsätta vara en
samarbetskyrka där samarbetet kring någon
form av anställning är ett viktigt grundfundament. Jag vill verkligen vädja till missionsförsamlingens ledning att ordentligt
vända på alla stenar och göra sitt yttersta
för att försöka omdisponera de tjänster som
finns i församlingen att även räcka till för
Lambohovskyrkan. Jag är övertygad om
att Slaka-Nykils pastorat vill hjälpa till att
tänka kreativt i det här utvecklingsarbetet.
Nu vill jag tacka för allt vad dessa tre
och ett halvt år har lärt mig och att jag fick
nåden att i detta unika samarbete få tjäna
både Linköpings Missionsförsamling och
Slaka-Nykils pastorat som pastor.
Göran Bondesson
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Nyheter från Equmenia Missionskyrkan i Linköping

Nr 1 - FEBRuAri 2019

Equmenia i Linköping på nyårslägret UNITE19
Lördagen den 29 december åkte jag tillsammans

med fjorton av våra ungdomar till Jönköping
för att vara på nyårslägret UNITE till och
med 1/1-2019. Vi hade hyrt en buss ihop
med flera kyrkor i Finspång, Norrköping och
Linköping. Tillsammans åkte vi till och från
lägret. Redan på bussen dit var alla ungdomar
förväntansfulla på vad lägret skulle innebära.
Flera av dem var dessutom där för första
gången. Totalt var vi runt 1000 personer på
lägret.
Vi har haft fullspäckade dagar med seminarier, möten, konserter och lovsång. Bland
annat har vi fått testa på “outreach”, alltså
att få prova på att prata med människor på
stan om Jesus och vem han är, samt dela ut
inbjudningar till våra kvällsmöten.
Något som jag tycker är fantastiskt med
Gänget från Equmenia Missionskyrkan i Linköping på nyårslägret Unite, trötta men glada efter lägret.

Unite (detta blev mitt femte nyår på Uniteläger) är, att vi avslutade året med nattvard,
bad om förlåtelse och brände upp våra lappar, där vi skrivit om sånt vi vill lägga bakom
oss. Dessutom fick vi skriva lappar om sånt
vi längtar efter ska ske år 2019. Vi räknade
ner till tolvslaget, dansade och sjöng lovsång
till sena natten. Så avslutades lägret med
förmiddagsgudstjänst med en peppande
predikan av Marcus Ardenfors (föreståndare
i Pingstkyrkan, Jönköping) och bönetunnel
innan vi gick på bussen mot vardagen igen.
Linnea Hultman Araya

Avslutningsgudstjänsten med predikan av Marcus Ardenfors.

14

Kalendern

Kassör sökes!

På årsmötet i början av oktober
avgick Equmenias kassör. Då
fanns inget förslag till en ny
kassör, så platsen är vakant. Eftersom det är en väldigt viktig
uppgift och roll är vi i stort behov av att hitta en sådan snart.
Känner du dig manad eller intresserad? Kontakta Equmenias
valberedning, Jacob Jobrant
eller Anton Mannerfelt.
Maria Linder

Ungdomsmöte

är det ungdomsmöte i Missionskyrkan! Kalle
Hylén, pastor i Equmeniakyrkan Lerkil, undervisar på temat
”Varför ska jag tro?”
Varmt välkomna!
Lördag 2 mars

Linnea och Maria

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

FEBRUARI

1
3

Ny i stan? Student?
Ung vuxen?

Välkommen till Missionskyrkan i Linköping! Här finns till
exempel:
• Gudstjänst söndagar kl 11.00
• Gospelkören Revoice onsdagar kl 18.30.
• Mångfaldsinnebandy söndagar kl 18.00.
• T-Grupper (bönegrupper)
olika dagar och tider.
• After Church söndagar kl
13.30 (17 februari, 17 mars, 14
april, 5 maj).
• Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan
fredagar kl 20.00 (15 februari,
15 mars, 26 april).
• Flera barn- och ungdomsgrupper att bli ledare i, t.ex.
scout, tonår och söndagsskola
• Ny i stan. Folk som hälsar
nya välkomna till gudstjänsten på söndagar kl 10.30 (3
februari, 10 februari).
För mer information:

• Kontakta pastor med ungdomsansvar Maria Linder, tel
013-24 98 12.
• Se www.missionskyrkanlinkoping.se och facebookgruppen ”Unga vuxna, Missionskyrkan i Linköping”.

20.00 The Bible Läs mer här nedan!
11.00 Gudstjänst med alla åldrar på
Kyndelsmässodagen.
15 20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan.
17 11.00 Gudstjänst och efter gudstjänsten: After Church.
20 10.00 Sportlovskul Se mer info
nedan!
MARS

2

19.00 Ungdomsmöte med Kalle Hylén. Tema: Varför ska jag tro?

aktiviteter

BARN
Barnmusik 0-3 år

fre 10.00

Amanda Wedberg, tel 070-6528262

Barnkören från 6 år

ons 17.30

Linnea Hultman Araya, tel 013-249807
	Övar i Lambohovskyrkan.

Skattkistan 4-9 år

sön 11.00

Sofia Mannerfelt, tel 0730-671861

På G 10-13 år

sön 11.00

Elin Norberg, tel 0725-422024

Dans 8-10 år

tis 17.00

Livia Ottosson, tel 070-6311191

SCOUT
Missionskyrkan
Spårarscout 7-10 år

tors 18.00

Marre Staaf, tel 0701-710929

Upptäckarscout 10-13 år tors 18.00
	Daniel Hällgren, tel 013-12 10 21

Äventyrarscout 13-16 år tors 18.00
	Tomas Gardström, tel 013-213838

Utmanarscout 16-19 år

Vi träffas inte varje vecka utan gör
större aktiviteter ibland. Kontakta
Martin Holmberg 013-122136.

Lambohovskyrkan
Scout

tors 18.00

Veronika Granat, tel 0706-24 28 46

Ekängen
Scout

tors 18.30

Monica Johansson, tel 0733-949565

UNGDOM
Tonår/Grandios
Linnea Hultman Araya, tel 013-249807

The Bible
Maria Linder, tel 013-249812

Together
Linnea Hultman Araya, tel 013-249807

UNG VUXEN
After Church
Maria Linder, tel 013-249812

Revoice Gospel Choir

ons 18.30

Lovisa Kienzler, tel 073-7772586

Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
Maria Linder, tel 013-249812

Mångkulturell innebandy

sön 18.00

Daniel Andersson, tel 0702–872628
För aktuell information - se facebooksidan Unga Vuxna, Missionskyrkan i
Linköping.

YTTERLIGARE INFO

Linnea Hultman Araya, tel 013-249807
www.missionskyrkanlinkoping.se

15

Bibelläsningsplan

Bibeltexter februari 2019
Introduktion: Jesaja kap 40-55, tröstens bok

Trösta, trösta, mitt folk, säger er Gud (Jes
40:1). Året är 587 före vår tideräkning och
Nebukadnessar, babyloniernas regent, hade
bestämt sig för att förstöra Jerusalem. Staden
brändes ner i sin helhet, folkets överklass fördes till Babylon och det var bara de fattigaste
som fick stanna kvar i landet. Jesajas andra
del, kapitel 40-55, handlar om ett folk som
tvingas leva i exil, en tid som varade från år
587 till 539 före vår tideräkning.
I denna del av Jesaja finns flera kända
bibeltexter som kristen tradition förknippar
med Jesus: En röst ropar i öknen (Jes 40:311), Befriaren (42:1-9, 43:1-7), Herrens
lidande tjänare (Jes 52:13-53:12), Kom alla
ni som törstar (Jes 55:1-5).
I Israel hade det vuxit fram en orubblig
tro på Guds räddande närvaro. Man tänkte
sig att Gud bodde i Jerusalems tempel och
att Guds närvaro gjorde staden ointaglig,
oavsett vilket imperium som ville inta den.
Berättelsen om Guds ängel som tillintetgjorde
Assyriernas anfallande armé år 701 före vår
tideräkning bekräftade den tron (Jes 37:36, 2
kung 19:35). När babylonierna jämnar staden
med marken och folket förs bort i exil ställs
därför tron på sin yttersta spets: Hur kunde
det hända? Kan man lita på Gud? Och vems
Gud är starkast, Israels eller Babylons? Om
Israels Gud är starkast, hur kunde staden i
så fall falla? Exilen var omvälvande och varje
enskild individ var tvungen att omorientera
sig, allt man tidigare tagit för givet var nu i
grunden ifrågasatt. Skulle man behålla sin
judiska tro och identitet eller lämna den för
att bli en babylonier? För mitt i sorgen och
förlusten, erbjöds man ett nytt liv i Babylon,
en spännande smältdegel av kulturer som bar
på oanade karriärmöjligheter och mängder av
nya (starkare?) gudar.
Texten består av två delar med liknande
innehåll: kapitel 40-48 och 49-55. De be16

kräftar sorgen, vill stärka tron och inge hopp
om ett glädjefyllt återvändande (48:20-21,
55:12-13). Gud är den som tröstar, styrker,
leder, och befriar sitt folk. Orsaken till exilen
förklaras med att Israels folk har vägrat att
följa Guds vägar och inte lyssnat till Guds lag.
Då utelämnade Gud folket åt plundrare (Jes
42:24). Guds närvaro som genomsyrar hela
skapelsen (Jes 40:12-31) är ingen garant för
ett gott liv, tron handlar om att leva i relation
med Gud. Med Jesajas ord: Hör på mig, ni
som vet vad rättfärdighet är, du folk som bär
min lag i hjärtat (Jes 51:7). Att bära lagen i
hjärtat är att vilja leva i Guds kärlek eller som
lagen sammanfattades på Jesu tid: Du ska
älska Gud av hela ditt hjärta, och din nästa
som dig själv (Luk 10:25-27).
I kapitel 40-48 beskrivs Persiens kung
Kyros som Guds Messias*, det är han som
ska leda folket hem (45:1). Det är en oerhört
utmanande teologi som tangerar gränsen för
vad folket kan acceptera, att en icke judisk
och starkt imperialistisk kung skulle vara
Guds smorde*. Tolkningen utgår från de
olika imperiernas filosofi. Assyrierna och
babylonierna erövrade länder genom att slå
sönder huvudstäderna och föra bort den rika
befolkningen. Det Persiska riket med Kyros
i spetsen gjorde precis tvärtom då de lät de
bortförda folken återvända hem och gav dem
ekonomi att bygga upp sina länder. Poängen
i Jesaja är att Gud kan använda sig av vem
som helst.
I kapitel 49-55 nämns inte det känsliga
ämnet Kyros. Här talas det istället om Guds
tjänare, som ska leda folket till befrielse. Tjänaren som beskrivs i Jesaja 52:13-53:12 får
utstå mycket lidande och ger sitt liv för folket.
Kristna har tolkat tjänaren som Jesus och i
evangelierna (Matt 26:54, Mark 9:12, Luk
22:37) finns det en underförstådd hänvisning
till Jesaja 53. I judisk tolkningstradition har
tjänaren alltid varit det judiska folket.

Enligt Jesaja genomsyrar Israel och Jakobs
Gud hela universum, men trots det är världen
många gånger en oberäknelig och farlig plats.
Från en sekund till en annan kan livet vändas
upp och ned och det finns ingen garanti för
ett gott liv. Men mitt i sorgen och smärtan
påstår Jesaja att tron på Gud gör skillnad. Den
skyddar inte nödvändigtvis mot sorg, smärta
och motgångar, men det är en väg som leder
till livet (Jes 43:1-7). Och lagen: Att älska Gud
av hela sitt hjärta, och sin nästa som sig själv,
är gränsöverskridande. Det är en lag som vill
locka fram ett ödmjukt mod av sällsynt slag.
Vad annat kan man vänta sig av en Gud som
inte följer konventionerna och låter de mest
oväntade människorna vara Messias*.
*Messias betyder den smorde. Den smorde
var den människa som Gud utsåg till kung
över Israel (1 Sam 10:1, 16:1 & 13).
Magnus Hesselstrand

Introduktion: Johannesevangeliet

Johannesevangeliet är den fjärde och sista
biografin över Jesu liv i Bibeln. Såsom biografier gör, vill Johannesevangeliet berätta om
Jesu liv så att vi förstår hans betydelse för oss
läsare. Evangeliet är skrivet ”för att ni ska tro
att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni
genom tro ska ha evigt liv” (20:31), förklarar
evangelisten. De människor som Jesus möter
ställs på olika sätt inför frågan om de tror att
Jesus är Sonen som sänts från Fadern, och
det blir samtidigt en fråga till oss läsare: ”Jag
är uppståndelsen och livet … tror du detta?”
(20:25-26).
Evangeliet är så pass annorlunda än de
andra tre evangelierna att redan Ignatius av
Alexandria på 200-talet skrev: ”Men Johannes förstod att de yttre omständigheterna
[för Jesu liv] hade klargjorts av de andra
evangelierna, så uppmanad av sina vänner
och inspirerad av Anden komponerade han
ett andligt evangelium.” Redan tidigt såg man
alltså Johannes som ett ”andligt” evangelium,

det vill säga ett evangelium som reflekterar
särskilt mycket över Jesu teologiska betydelse.
Redan i den berömda prologen, det vill säga
inledningen till evangeliet, får vi veta att Jesus
är ”Ordet” som också är Gud, och att detta
ord ”blev människa” (1:1, 14). När kyrkan
senare formulerade treenighetsläran (Fadern,
Sonen och Anden är Gud) och läran om
Jesu två naturer (Jesus är helt Gud och helt
människa) var Johannesevangeliet den allra
viktigaste inspirationskällan.
Johannesevangeliet är svårt att placera i
tid och rum, men ett vanligt förslag är att
evangeliet fick sin slutliga form i Efesos runt
år 100 och att det därmed är det evangelium
som skrevs sist. Enligt traditionen är lärjungen
Johannes författare, men i evangelietexten
anges bara ”den älskade lärjungen” som författare (20:21-25). Det kan tyckas märkligt att
Jesus talar så annorlunda i Johannesevangeliet
än i de andra evangelierna, men det beror
nog på att Jesu tal i evangeliet inte i första

hand är bokstavliga återgivanden av Jesu
förkunnelse utan en teologisk reflektion över
vad Jesus betyder. Därför talar Jesus mycket
mindre om Guds rike och mycket mer om
vem han är i Johannesevangeliet. ”Jag är …”
är huvudtemat i Jesu förkunnelse.
Evangeliet har två huvuddelar, tecknens
bok (kap. 1-11) och härlighetens bok (kap.
12-21). I tecknens bok varvas underverk med
tal och dialoger så att de belyser varandra.
Brödundret, till exempel, följt av förkunnelsen ”Jag är livets bröd.” (kap. 6). Undren
är alltså tecken som visar på vem Jesus är. I
härlighetens bok ”förhärligas” (t.ex. 12:23-28)
Jesus genom sin död och uppståndelse så att
lärjungarna till slut förstår vem han är. ”Min
Herre och min Gud”, bekänner Tomas till slut
i mötet med den uppståndne (20:28).
Två aspekter av Johannes teologi kan uppfattas som särskilt besvärliga. Den ena är den
skarpa gränsen mellan de som tror och inte
tror (t.ex. 14:6). Finns det verkligen ingen

annan väg till Gud än genom Jesus? Kyrkan
har traditionellt sett svarat ja, men idag betvivlar många kristna om den hållningen är
rimlig. Den andra är det skarpa fördömandet
av judarna (t.ex. 8.44). Johannesevangeliet
har genom historien legitimerat kristnas förföljelse av judar. Vi behöver komma ihåg att
evangeliet skrev av Johanneiska kristna som
var en judisk minoritet som ifrågasattes av andra judar och därför kämpade underifrån. Då
inser vi att evangeliets kritik slår fel när kyrkan
inte längre är i samma utsatta situation.
Några av de mest älskade passagerna i
Johannevangeliet är prologen, ”I begynnelsen fanns Ordet …” (kap. 1), mötet med
Nikodemus (kap. 3), speciellt den vers som
brukar kallas lilla Bibeln, ”Så älskade Gud
hela världen …” (3:16), den samariska kvinnan (kap. 4), Lasaros uppväcks från de döda
(kap. 11) och avskedstalet (kap. 14-17) som
inleds med orden ”Känn ingen oro. Tro på
Gud, och tro på mig.”

Bibel och förbön februari 2019

förbundskyrkan där. Och vi ber; gör vårt tillsammansskap varmt och konstruktivt. Vi tackar och ber för
alla kyrklig verksamhet i Linköping, denna vecka
ber vi särskilt för: Ungdom med uppgift (UMU) och
deras tjänst i Guds rike. Vi ber för församlingarna
i Equmeniakyrkans Region öst, denna vecka särskilt för: Tranemo-Uddebo missionsförsamling,
för Tånnö missionsförsamling samt för Vadstena
Frikyrkoförsamling. Tillsammans med alla församlingar i Equmeniakyrkan tackar och ber vi för: All
kreativitet som finns i Equmenia, vi ber att ledarna
ska hitta inspiration till att leda och att locka fram
uttrycken som barnen och ungdomarna har inom
sig. Vi ber också för: Mocambique vi ber för barnen i
den barnby som Equmeniakyrkan stöder, att de skall
uppleva trygghet och kärlek.

thierbrevet 5:1-10)
Torsdag Jesaja 39:1-8 Sändebuden från Babylonien
(Daniel 1:1-16)
Fredag Jesaja 40:1-11 Tröstande ord till Guds folk
(Lukasevangeliet 3:1-8)
Lördag Femte söndagen efter trettondedagen:
Rubrik: Sådd och skörd: Markusevangeliet 9:38-41,
Fjärde Moseboken 11:24-30, Filipperbrevet 1:12-18,
Psaltaren 37:1-7A
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församling ber vi för: Krets 22, för medlemmar i församlingen och Equmenia och för alla som bor i det
området av vår stad, för ekumeniken i vår kommun,
för vår samarbetskyrka i Lambohov, för vår arabiskspråkiga grupp, för invandrare och flyktingar i vår
kommun. Och vi ber; fördjupa och vidga vår generositet. Vi tackar och ber för all kyrklig verksamhet i Linköping, denna vecka ber vi särskilt för:
Sjukhuskyrkan och Kyrkan på universitetet. Vi ber
för församlingarna i Equmeniakyrkans Region
öst, denna vecka särskilt för: Vaggeryds missionsförsamling, för Valdshults missionsförsamling och
för Wesleyförsamlingen i Eksjö. Tillsammans med
alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för:
Region Stockholm, särskilt för pionjärsatsningen för

Vecka 5 Söndag 27 januari-lördag 2 februari

Söndag Jesaja 32:9-20 Dom och räddning för
Jerusalem och Israel (Joel 2:28-32)
Måndag Jesaja 33:1-16 Herren träder fram i sin
höghet (Psaltaren 15: 2-4)
Tisdag Jesaja 33:17-24 Återkomsten till Sion
(Sakarja 12:7-10)
Onsdag Jesaja 35:1-10 Vägen tillbaka till Sion (Hebreerbrevet 12:12-13)
Torsdag Jesaja 36:1-21 Assyriens kung Sanherib
angriper Juda och Jerusalem 1 (Andra Kungaboken
18:13-16)
Fredag Jesaja 36:22-37:1-20 Assyriens kung Sanherib angriper Juda och Jerusalem 2 (Psaltaren 80)
Lördag Kyndelsmässodagen : Rubrik: Uppenbarelsens ljus: Lukasevangeliet 2:22-40, Malaki 3:1-4, Första Timotheosbrevet 6:13-16, Psaltaren 138
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församling ber vi för: Krets 21, för medlemmar i
församlingen och Equmenia och för alla som bor i
det området av vår stad, för EU-migranterna i vår
kommun, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för vår
missionärsfamilj Hermansson i Ecuadorför och

Vecka 6 Söndag 3 februari-lördag 9 februari

Söndag Jesaja 37:21-35 Jesajas profetia mot Sanherib (Psaltaren 129:5)
Måndag Jesaja 37:36-38 Jerusalem räddas och Sanherib får sitt straff (Andra Krönikeboken 32:21-23)
Tisdag Jesaja 38:1-8 Hiskias sjukdom (Andra Kungaboken 20:1-11)
Onsdag Jesaja 38:9-21 Hiskias psalm (Andra Korin-

Rikard Roitto

Fortsättning på sidan 20.

17

Gudstjänster och möten

Missionskyrkan
Samlingar för bön
• Morgonbön mån-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
• 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.

Januari
31
TORSDAG
18.00 Nattvardsgudstjänst

Februari
1
FREDAG
20.00 The Bible
Bibelundervisning för ungdomar 1519 år. Läs mer på sidan 15.

9
LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi.
10
SÖNDAG 5:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
Sådd och skörd. Marcus Lind. Mercy
Gospel Choir. Insamling till kyrkokontot. Kyrkkaffe. Ny i stan.
12
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Från kung till Goliat - Människor jag
mött. Jan Malmesjö. Läs på sidan 22.
14
TORSDAG
18.00 Nattvardsgudstjänst
15
FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
Domkyrkan.

2
LÖRDAG
16.00 Konsert med Rolf Vårdstedt.
Läs mer på sidan 5.

16
LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi. Maria Linder.

3
SÖNDAG Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Uppenbarelsens ljus. Marcus Lind.
Kören. Scoutinvigning. Ljuständning
för under året födda och adopterade
barn. Kyrkkaffe. Ny i stan.
13.00 Församlingsmöte

17
SÖNDAG Septuagesima
11.00 Gudstjänst
Nåd och tjänst. Eva Milton. Insamling
till Region Öst i Equmeniakyrkan.
Kyrkkaffe. After Church.

4
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i Missionskyrkan.
6
ONSDAG
18.00 SFA-träff
7
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Hur förstår vi bättre övervikt och
diabetes? Elisabeth Persdotter, allmänläkare. Läs mer på sidan 3.
18.00 Nattvardsgudstjänst

18

18
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i S:t Lars kyrka.
20
ONSDAG
10-15 Sportlovskul
Läs mer på sidan 15.
18.00 SFA-träff
21
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Dödahavsrullarna berättar. Prästen
Björn Frennesson. Läs mer på sid 3.
18.00 Nattvardsgudstjänst

24
SÖNDAG Sexagesima
11.00 Gudstjänst
Det levande ordet. Saoud Bahhi. Kyrkkaffe. Gemensamt med arabiskspråkiga gruppen.
26
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Värmlandssköj och värmländskt allvar.
Lars Nordgren. Läs mer på sidan 22.
28
TORSDAG
18.00 Nattvardsgudstjänst

Mars
2
LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi.
13.00 Vernissage
Bilden som minne. Ingrid Lindén och
Ulla Lundemo från kostnärsföreningen Kometen. Läs mer på sidan 21.
19.00 Ungdomsmöte
Läs mer på sidan 15.
3
SÖNDAG Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
Kärlekens väg. Maria Linder. Barnvälsignelse. Insamling till kyrkokontot.
Kyrkkaffe.
4
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i Missionskyrkan.
5
TISDAG Fettisdagen
18.00 Tackfest
Läs mer på sidan 22.
6
ONSDAG
18.00 SFA-träff
19.00 Askonsdagsmässa
i Domkyrkan.

7
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Allt om min mamma – schlagertecknaren! Journalisten Åsa Christoffersson
berättar om Kulla-Gullaböckernas
illustratör Elisabeth KugelbergChristoffersson. Läs mer på sidan 3.
18.00 Nattvardsgudstjänst
8
FREDAG
17.30 Fredagshäng
Läs mer på sidan 11.
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.
Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Lambohovskyrkan
Februari

3
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Leif Jarlbjörn. Ungdomsbandet Praising.
15.00 Föreläsning
Drop-in-fika från 14.30.
4
MÅNDAG
18.30 Föreläsning med Irina Forslind
Överlevare från Förintelsen.
5
TISDAG
18.00 Kvällsmässa
Leif Jarlbjörn.
10
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Bernt Åkerblad. Jazz- och gospelkören Fröjda.

14.30 Jazz i Lambohov
14.30 Insläpp. 15.00 Husbandet
spelar. 16.00 Dagens gästartist: Östgötabandet. 17.00 Vi jammar tillsammans - ta med eget instrument. Vill
du bara lyssna är du också välkommen! Kostnad: 50 kronor inkl fika.
13
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Anna-Karin Thalin Karlberg.
14
TORSDAG
12.00 Sopplunch med musik och andakt
Kostnad 30 kr.

Ekängen
Februari
24
SÖNDAG
16.00 Gudstjänst
i Ekängsskolans matsal.
Vill du stödja arbetet i Ekängen?
Plusgiro 476 159-9. Bankgiro 306-9820.
www.ekängen.nu
Vi ses varje onsdag kl 18.30 i olika hem.
Välkommen med!

17
SÖNDAG
11.00 Lambohovsmässa
Leif Jarlbjörn. Lambohovs kyrkokör.
19
TISDAG
18.00 Kvällsmässa
Leif Jarlbjörn.
24
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Bernt Åkerblad. Hesa Röster.
26
TISDAG
18.00 Kvällsmässa
Leif Jarlbjörn.
27
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Maria Åkerström.
28
TORSDAG
12.00 Sopplunch med musik och andakt
Kostnad 30 kr.

Mars
3
SÖNDAG
18.00 Lovsångsmässa
Leif Jarlbjörn. Ungdomsbandet Praising.
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Bibel och förbön Fortsättning från sidan 17.
portugisisktalande i Immanuelkyrkan, Stockholm,
för pastor Ivani Ahlberg som installeras 3 februari,
och för ”En tro på landet”, nystartsprocessen som
församlingarna i Gnesta och Mölnbo står i och för
pionjärpastor Josefin Lennartsson. Vi ber också för:
Syrien, vi ber om fred och frid som varar, vi ber och
gråter med dem som fått begrava sina döda, men
vi hoppas också på en glädjerik uppståndelse och
ett slut på lidandet.

Vecka 7 Söndag 10 februari-lördag 16 februari

Söndag Jesaja 40:12-31 Guds storhet (Judith
7:14-17)
Måndag Jesaja 41:1-17 Herren har kallat Kyros
(Uppenbarelseboken 1:8)
Tisdag Johannesevangeliet 1:1-18 Ordet blev människa (Första Moseboken 1:27)
Onsdag Johannesevangeliet 1:19-34 Johannes
döparens vittnesbörd (Femte Moseboken 18.15)
Torsdag Johannesevangeliet 1:35-51 De första
lärjungarna (Första Moseboken 28:12-14)
Fredag Johannesevangeliet 2:1-12 Bröllopet i Kana
Lördag Septuagesima: Rubrik: Nåd och tjänst:
Lukasevangeliet 17:7-10, Jona 3:10-4:11, Filipperbrevet 1:3-11, Psaltaren 25:4-11
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församling ber vi för: Krets 23, för medlemmar i
församlingen och Equmenia och för alla som bor i
det området av vår stad, för fasteperioden med dess
andakter och gudstjänster, för Equmeniakyrkan
i Ekängen, för vår missionärsfamilj Hermansson i
Ecuadorför och förbundskyrkan där, för alla som
jobbar inom polisen i vår kommun. Och vi ber; gör
oss växande i både inre och yttre mening. Vi tackar
och ber för alla kyrklig verksamhet i Linköping,
denna vecka ber vi särskilt för: Berga församling
och deras vittnesbörd, tjänst och gemenskap.
Vi ber för församlingarna i Equmeniakyrkans
Region öst, denna vecka särskilt för: Visingsö missionsförsamling, för Vrigstads missionsförsamling
och för Vånga missionsförsamling. Tillsammans
med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber
vi för: Flyktingar och asylsökande som finns i vårt
land, för dem som fått uppehållstillstånd, för dem
som väntar på svar och för dem som tvingats lämna
landet. Vi ber också för: den evangeliska kyrkan i
Egypten – Nilens Synod, speciellt för det viktiga
arbetet med religionsdialog som Equmeniakyrkan
är med och stöder, och vi ber för de kristna i Egypten
som har fått det allt svårare.

Vecka 8 Söndag 17 februari-lördag 23 februari

Söndag Johannesevangeliet 2:13-25 Templet
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rensas (Psaltaren 69:9-10)
Måndag Johannesevangeliet 3:1-21 Jesus och Nikodemos (Hesekiel 36:24-28)
Tisdag Johannesevangeliet 3:22-36 Johannes döparens sista vittnesbörd (Malaki 3:1)
Onsdag Johannesevangeliet 4:1-15 Jesus och den
samariska kvinnan 1 (Psaltaren 23:1-2)
Torsdag Johannesevangeliet 4:16-26 Jesus och den
samariska kvinnan 2 (Psaltaren 122:1-9)
Fredag Johannesevangeliet 4:27-42 Jesus och den
samariska kvinnan 3 (Första Johannesbrevet4:11-16)
Lördag Sexagesima eller Reformationsdagen: Rubrik: Det levande ordet: Johannesevangeliet 7:40-52,
Psaltaren 119:129-135, Romarbrevet 10:13-17,
Psaltaren 33:4-9
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församling ber vi för: Krets 24, för medlemmar i
församlingen och Equmenia och för alla som bor i
det området av vår stad, för ”På G” – söndagsskolan
för 10 – 13-åringarna, för vår samarbetskyrka i Lambohov, för vår arabiskspråkiga grupp och pastor
Saoud, för arbetssökandena i vår kommun. Och vi
ber; gör vårt tillsammansskap varmt och konstruktivt. Vi tackar och ber för alla kyrklig verksamhet
i Linköping, denna vecka ber vi särskilt för: S:t
Markus Syrisk-ortodoxa församling och deras tjänst
i Guds rike. Tillsammans med alla församlingar i
Equmeniakyrkan ber vi för: Region Öst, särskilt för
församlingar, enskilda och familjer som engagerar sig
för flyktingar och asylsökande, vi ber om kraft, mod
och mycket övervinnande kärlek och om nåd och
barmhärtighet för dem som är i behov av ett nytt
land, ett nytt ”livsrum”, och för makthavare och människor i beslutspositioner att SE människa, vi ber att
varje församling ska få vara en gemenskap och plats
där tron på Jesus skapar frihet, människovärde och
livsrum för oss var och en. Vi ber också för: Apg29, vi
ber för de ungdomar som just nu går Apg29 Pionjär
och för de svenska sammanhang där dessa ungdomar bor, tjänar och formas.

Vecka 9 Söndagen 24 februari – lördagen 2 mars

Söndag ?
Måndag Johannesevangeliet 4:43-54 En ämbetsmans son botas (Matteusevangeliet 8:14-17)
Tisdag Johannesevangeliet 5:1-18 En sjuk man vid
Betesda botas (Andra Moseboken 20:8-21)
Onsdag Johannesevangeliet 5:19-30 Vad Fadern gör,
det gör också Sonen (Daniel 7:9-11)
Torsdag Johannesevangeliet 5:31-47 Vittnesbördet
tas inte emot (Femte Mosebok 31:20-21)
Fredag Johannesevangeliet 6:1-15 Mat åt fem tusen

(Andra Kungaboken 4:41-44)
Lördag Fastlagssöndagen: Rubrik: Kärlekens väg:
Johannesevangeliet 12:20-33, Ester 4:12-17, Första
Timotheosbrevet 2:4-6, Psaltaren 86:5-11
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen församling ber vi för: Krets 25a, för medlemmar i
församlingen som bor på annan ort, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för vår regionale kyrkoledare
Peter Bernhardsson och hans medarbetare, för de
papperslösa i Linköping, för vår missionärsfamilj
Hermansson i Ecuadorför och förbundskyrkan
där. Och vi ber; fördjupa och vidga vår generositet.
Vi tackar och ber för alla kyrklig verksamhet
i Linköping, denna vecka ber vi särskilt för:
Citykyrkan och deras vittnesbörd, tjänst och
gemenskap. Vi ber för församlingarna i Equmeniakyrkans Region öst, denna vecka särskilt för:
Västerportkyrkans församling i Kalmar, för Västra
Hargs missionsförsamling och för Åbylundskyrkans
missionsförsamling i Norrköping. Tillsammans
med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber
vi för: Equmenias nationella scoutläger Prisma
som planeras för sommaren 2019. vi ber för lägerledningen och alla som är engagerade, vi ber att
Prisma blir ett läger där Jesus gör avtryck i scouten
och scouten gör avtryck i världen. Vi ber också för:
för alla de miljontals kristna syskon vi har i Kina,
för det teologiska seminariet i Wuhan att det sista
delarna i arbetet med de nya lokalerna ska bli klara
och att de ska kunna öppnas 3 mars.

På kulturfronten
Vinterljus

Under januari och februari pågår den traditionella samlingsutställningen Vinterljus i Galleri
Magnifik. Den pågår till och med 24 februari
2019. Denna gång är det en utställning med
elva etablerade östgötska konstnärer.
Samlingsutställningen återkommer varannat år i januari-februari och syftar till att ge
utrymme för konstnärer med olika tekniker
och uttryckssätt att få ställa ut tillsammans.
Utställarna ger oss denna gång ett brett utbud av konst – från målningar, foto, textil,
broderier till konstglas, keramik, silversmide
och nätkonst. Vi hoppas att utställningen
Vinterljus ska göra skäl för sitt namn och
ge ljus och hopp under den mörka årstiden.

Foto: Lars Hesselstrand

Gallerigruppen genom Jan Hällgren

Jul- och nyårsutställningen gav minst 15 000 kr till instrumentfonden i Missionskyrkan.

Jul- och nyårsutställningen i galleriet

I början av januari avslutades jul- och nyårsutställningen, som har pågått sedan 8 december. Vi var tolv utställare; Lars Hesselstrand,
träslöjd, Britt Ekman, halmslöjd och textil,
Sture Berg och Linda Svensson, foto, Ingegerd
Walfridsson och Gurli Börjesson, vävalster,
samt målningar (olja, akryl, akvarell) av Jennie Roitto, Suzanne Hjelm, Jan Hällgren,
Marianne Hällgren, Christina Eveborn och
Birgitta Jacobsson. Birgitta hade också julkort, diktböcker och återbruks-”kaffe”kassar.
Variationen i uttryckssätt tilltalade vår publik
och vi fick många av alstren sålda. Tack alla ni
som tittade på vår utställning, för alla glada
och positiva kommentarer, och inte minst,
tack för det ni köpte! 50 procent av försälj-

ningssumman (minst) hade vi lovat skulle
gå till instrumentfonden i församlingen för
inköp av en annan flygel. När vi räknade ihop
vad försäljningen hade gett gav det resultatet
att det blir minst 15 000 kr dit.
Detta år kommer vi att ta paus, men räknar
med att det blir en ny jul- och nyårsutställning
2020. Till dess får man ta direktkontakt med
utställarna om man är intresserad av något av
det de kan erbjuda.
För utställarna Birgitta Jacobsson

Bilden som minne

Vid nästa utställning i Galleri Magnifik får
vi bekanta oss med två målande konstnärer
från Konstnärsföreningen Kometen här i
Linköping: Ingrid Lindén och Ulla Lundemo.
Utställningen pågår mellan 2 mars och 7 april.
Ingrid Lindén är i grunden inredningsarkitekt vilket man kanske kan ana i hennes
val av motiv, färg, ljus och mörker. Sedan
90-talet har hon målat mycket och ställt ut i
Stockholm och på andra håll i Mellansverige.
Ingrid målar helst akryl, ibland med hjälp
av kol. Motiven är ofta föreställande från
stadsmiljöer, interiörer eller naturen. Ingrid
säger att hon målar i stället för att skriva
dagbok – ”sådant jag inte vill glömma att jag
faktiskt sett”.
Ulla Lundemo är utbildad byggnadsingenjör och har under många år arbetet på arkitektkontor. Där utvecklades hennes intresse
och känsla för färg och form. Måleriet var en
hobby men blev snart genom olika konstutbildningar till något mer. Ulla målar med
linoljefärg på linneduk och motiven skiftar
från människor och natur till icke föreställande. Hon har ställt ut bl.a. vid jurybedömd
utställning i Östergötlands museum och vid
Svensk höstsalong i Wien. Ulla ser bilder,
färger och kompositioner överallt i vardagen
och på resor och får på så sätt inspiration till
nya målningar.
Vernissagen äger rum lördag 2 mars kl
13.00. Välkomna!

Målning av Ingrid Lindén som ställs ut 2 mars-7 april.

Målning av Ulla Lundemo. Vernissage 2 mars kl 13.00.

Jan Hällgren
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På kyrktorget
Insamling till Region Öst

I samband med gudstjänsten i Missionskyrkan söndag 17 februari kl 11.00 är det insamling till Region Öst av Equmeniakyrkan. Var
med och stöd samfundets arbete i vår del av
landet, genom din gåva! Temat för gudstjänsten är Nåd och tjänst. Eva Milton predikar och
efter gudstjänsten bjuds in till After Church.
En hälsning från julmarknadskommitten

Stort tack till alla er som på olika sätt hjälpte
till på Equmenias julmarknad 2018. Vi vill
tacka för alla fina bidrag till auktionen, lotterier och handelsboden, för alla skänkta matvaror och ekonomiska bidrag till serveringen.
Sist men inte minst tack till er som ställde
upp med er tid under själva julmarknaden.
Utan er alla hade julmarknaden inte kunnat
genomföras.
Det slutgiltiga ekonomiska resultatet är
ännu inte riktigt klart, utan kommer att rapporteras i nästa nummer av Medljus. Men julmarknaden var som vanligt välbesökt. Vi tror
att resultatet landar någonstans i närheten av
föregående år, vilket vi känner oss nöjda med.
Julmarknadskommittén genom Annika Svensson

Gemenskapseftermiddag

Varannan tisdag inbjuds till Gemenskapseftermiddag. Vid varje tillfälle serveras kaffe
och gott bröd.
Tisdag 12 februari kl 14.00 är temat Från
kung till Goliat - Människor jag mött. Jan
Malmesjö från Norrköping har träffat både
kung Gustav VI Adolf och Carl XVI Gustaf.
Jan har också träffat en skådespelare från en
nu aktuell film, Goliat. Skådespelaren Joakim Sällquist är nominerad till Guldbagge
för bästa manliga huvudroll i filmen Goliat.
Skådespelaren har själv liksom Roland i filmrollen varit i kriminalitet, men har lyckats ta
sig ur det livet. Jan Malmesjö berättar om sina
intressanta möten med människor, som har
betytt mycket för honom själv och för andra.
Tisdag 26 februari kl 14.00 är temat Värm22

landssköj och värmländskt allvar. Lars Nordgren från Tranås sjunger sånger, läser dikter
och framför berättelser från Värmland. Säkert
blir en del också på värmländska. Även Ulla
Hansson medverkar med sång och musik.
Lördag 9 mars kl 14.30 (obs dag o tid) inbjuds till Café Lördag. Det blir mycket sång
och musik med Åkerbosångarna under ledning av Birgitta Andersson. Åkerbosångarna
är en ekumenisk sånggrupp på ca 40 sångare
- både män och kvinnor i 40+ åldern. De flesta
bor på olika orter inom Åkerbo kommundel

i Linköping. Åkerbosångarna sjunger regelbundet i de olika kyrkorna på hemmaplan,
men reser också till andra orter för att sjunga.
Vid tidigare tillfällen, när Åkerbosångarna har
sjungit i Missionskyrkan, har de varit mycket
uppskattade. Alla hälsas hjärtligt välkomna till
Café Lördag med mycket sång, musik, kaffeservering med hembakat bröd, smålotterier
och trevlig samvaro!
Välkomna till dessa intressanta tillfällen!
Gudrun EklunD

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

Installera miljövänlig egen el
med solceller!
Kontakta oss: www.gfsol.se, info@gfsol.se
Daniel Fritzson, 0768-134916
Per Gudmundsson 0705-407049

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.

Uhlins KONST
Tavlor & Inramningar

Anders Uhlin
Snickaregatan 48 582 26 Linköping
070-200 84 56

Tel 013-12 20 59
Apotekaregatan 10
582 27 Linköping
www.westergrensbegravningsbyraer.se

Missionskyrkans egen
brödleverantör

Annonsera i Medljus!
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 Tack för all vänlighet och värme jag mött i Missionskyrkan!
med sitt på många sätt unika sjukvårdssystem
fick jag jobba inom äldreomsorgen och sedan
började jag jobba på Kungsgatans Vårdcentral
och där är jag idag.

Välkommen till intervju i ett av kyrkans många
grupprum Naim Ishak! Berätta litet om din barndom och ungdom!

Jag föddes i Libanon 1968. Inbördeskriget
började när jag var sju år och varade i 17 år.
Det kom lugna stunder, då man passade på att
spela basket och leka. Jag bodde 50 kilometer
ifrån huvudstaden i Bekadalen, Zahle. Jag
gick i en protestantisk evangelisk skola, som
ägdes av vår församling. Språken vi använde
var både engelska och arabiska.

Nu är du i Linköping och medlem i Linköpings
missionsförsamling. Något du vill berätta om hur
du blev medlem?

Min fru och mina svärföräldrar var redan
medlemmar i församlingen, så det var naturligt för mig med min protestantiska uppväxt
att gå med i församlingen.

När och på vilket sätt kom du i kontakt med
kristendomen?

Har du möjlighet att engagera dig i någon del av
kyrkans verksamhet?

Mina föräldrar är protestantiska kristna, så
kristendomen föddes jag in i.

Jag var med i styrelsen. För närvarande är jag
nattvardstjänare.

Så kom utbildningstiden. Vad siktade du emot?

Jag ville bli sjuksköterska och utbildades vid
ett stort sjukhus i Beirut, American University
of Beirut, som startades 1866 av missionärer
från USA och Europa.
Var hamnade du som färdigutbildad?

Första året arbetade jag som nyexaminerad
sjuksköterska på samma sjukhus som ovan
nämnts. Därefter flyttade jag av ekonomiska
skäl till Förenade Arabemiraten. Jag jobbade
där cirka sex år som sjuksköterska. Jag gifte
mig med min fru, som redan bodde i Sverige.

Vi människor är ju olika och har därmed olika
intressen. Vad betyder mest för just dig av allt
som sker i vår kyrka?
Naim Ishak.

Det var 1996. År 1998 bestämde vi oss att
flytta till Sverige. Jag fick uppehållstillstånd
i Sverige genom ambassaden i Abu-Dhabi
och flög till Sverige. Här fick jag arbeta två
år som undersköterska, medan jag lärde mig
svenska. 2002 var min examen validerad och
jag fick börja som sjuksköterska på dialysen
på US. För att lära mig hur Sverige fungerade

Gemenskapen betyder mest för mig. Att få
vara nattvardstjänare ser jag som ett hedersuppdrag.
Någon verksamhet som du tror skulle betyda
mycket för dig, men som saknas nu?

Jag är nöjd med det som erbjuds.
Något du vill hälsa läsarna av Medljus?

Jag vill tacka för all vänlighet och värme jag
mött i kyrkan.
Naim Ishak i dialog med Rolf Malmberg

