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Kluvenhet eller helhet?
JAG SITTER OCH LÄSER i tidningen Dagen om värl-
dens tio rikaste pastorer. Det är framför allt 
pastorer i USA och Nigeria, som sticker ut 
med sina miljontals kronor i förmögenheter. 
De som märks mest är pastorer som lär ut 
framgångsteologi. Jag blir heligt upprörd! Ska 
kyrkans ledare delta i att öka klassklyftorna?

På ett språkcafé samtalar jag med en kvinna 
från Frankrike. Hon berättar om klassklyftorna 
och orättvisorna i landet. Vi pratar om klass-
klyftorna, som ökar i vårt land. Polarisering 
mellan stad och landsbygd, jämlikhet mellan 
kvinnor och män, fattiga och rika, svenskar 
och nya svenskar, som flyttar hit. Problem 
på bostadsmarknaden, arbete och i skolan. 
Europa verkar bli mer splittrat mellan vänster 
och högerpolitiken. Demokrati är inget vi kan 
ta för givet.

MÅNGA MÄNNISKOR ÄR splittrade mellan Ande, 
kropp och själ. Hur ska vi få ihop det? Paulus 
skriver om kampen mellan köttet och Anden. 
En del kan gå på gym sex, sju dagar i veckan! 
Det kan vara bra för kroppen, men hur får vi 
tid för både Ande, kropp och själ? Hur hittar 
vi balans och harmoni?

Det grekiska ordet diabolos, djävul bety-
der förtalare. Den ondes avsikt är att söndra, 
splittra, förstöra och döda. Det gäller både 
människor och djur i skapelsen. Ormens tunga 
är kluven och dess enda uppgift är att splittra 
gemenskaper, tro och liv.

Hur ska vi människor leva tillsammans? 
Med olika livsåskådningar, religioner, kultu-
rer och traditioner i ett demokratiskt land? I 
skolans värld är man så rädd för religion. Jag 

tror istället att det behövs mer religionskunskap 
för att vi ska förstå varandra. Religion integre-
rar både politik, kultur, tradition och sociala 
gemenskaper.

GUD HAR MÅNGA OLIKA NAMN. Guds namn är: Frids-
furste, Befriare, Frälsaren. I Gudsbilden finns 
både mångfald och enhet mellan Skaparen, 
Försonaren och Livgivaren. Guds avsikt är att 
vi ska enas, försonas, leva ett liv i gemenskap 
med Gud och människor i skapelsen.

Det latinska ordet integere betyder att sam-
manfoga. En människas integritet innebär att 
hon uppfattas som en helhet. Att vad vi tänker, 
säger och gör stämmer överens. Gud är odelbar, 
helhet, enhet och motkraft till söndring och 
splittring. Med andra ord ska vi sträva efter att 
leva ett liv i helhet med Ande, kropp och själ, 
med Gud och människor i skapelsen.

Jag tror att det bara finns två olika vägar att 
välja mellan. Vill du leva i fred med dig själv 
och andra, eller inte?

Den engelske författaren Alexander Pope 
har skrivit: ”Att fela är mänskligt, att förlåta 
är gudomligt.” Vi kan alla göra fel med våra 
tankar, ord och gärningar. Det kan skada 
och förstöra för oss själva eller andra, men att 
förlåta är gudomligt. Det som är kluvet kan 
bli helt igen.

På intervju

Missionskyrkans RPG har representanter i pensionärsråd

Jörgen 
Tholander 

PASTOR

Tillsammans med övriga pensionärsföreningar 
är Missionskyrkans RPG representerade i  både 
kommunens och regionens pensionärsråd. 
Ragnar Asserhed finns med i KPR - kommunens 
pensionärsråd och Birgitta Larsson är med i RPR 
- regionens pensionärsråd. Medljus har träffat 
Ragnar och Birgitta för ett samtal om deras upp-
gifter i pensionärsråden.

Hur länge har ni varit med i pensionärsråden? 
Ragnar: Jag har varit med i ca 10 år.
Birgitta: I regionens pensionärsråd har jag 
varit med under ca 8 år.

Vad innebär det att vara med i pensionärsråden?
Vi ska vara kommunens och regionens ögon 
och öron in i pensionärsvärlden. Det är bra 
stämning och samarbetsvilja mellan pensio-
närsråden och kommunen resp regionen. Vi 
för de äldres talan och bevakar deras intressen. 
Vi värnar det bästa för de äldre på ett tydligt 
sätt i alla lägen. Vi upplever också, att vi blir 
lyssnade på. Några gånger per år träffar vi 
politiker som ansvarar för äldrefrågor. 

Ragnar berättar från kommunen:
RPG har varit med och påverkat värdegrund 
och bemötande i vården. Vi har samtalat 
om, hur man kan stötta vid otrygghet och 
svårigheter i samband med förändringar för 
äldre inom vården. 

I Linköping finns 55 boenden och tusen-
tals som har hemtjänst. Vi har varit som en 
kontrollstation för kvalitetssäkring tillsam-
mans med kommunens äldreombudsman. Vi 
känner, att vi verkligen har påverkat! 

En fråga som vi just nu vill ta upp är om 
korttidsboende. Finns tillräckligt med resur-
ser, så att väntan på ett permanent boende 
inte blir för lång? Det är särskilt viktigt, att 
det blir snabb handläggning, så att man kan 
få hjälp, när man behöver. Även att aktiv 
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Missionskyrkans RPG har representanter i pensionärsråd Våren kommer oss närmare och det kan vi 
tydligt märka i RPG:s programutbud för 
de närmaste veckorna! Intressanta program 
väntar oss!

Torsdag 7 mars kl 14.00 gästas vi av journa-
listen Åsa Christoffersson som under rub-
riken Allt om min mamma – schlagerteck-
naren berättar om Kulla-Gullaböckernas 
illustratör Elisabeth Kugelberg-Chris-
toffersson. Säkert är vi många som läste 
Kulla-Gullaböckerna i vår tidiga ungdom!

Torsdag 21 mars kl 14.00 är rubriken Fåg-
larna omkring oss – kändisar och doldisar. 
Vi får besök av Christer Elderud som 
är fotograf och ornitolog. Ett mycket 
passande program precis när vårens rika 
fågelliv möter oss!

Torsdag 4 april kl 14.00 Tema vatten! Le-
vande vattendrag i centrala Linköping och 
nya sjöar är rubriken för vårt möte med 
kommunekolog Anders Jörneskog som 
berättar och informerar om planerade na-
turvårdsprojekt, som vi också har kunnat 
läsa om i Corren.

För dig som har åldern inne och ännu 
inte har blivit medlem i Missionskyrkans 
RPG kan ett medlemskap varmt rekom-
menderas!

Välkomna till dessa samlingar och till god 
gemenskap!

BIRGITTA LARSSON

RPG står för Riksförbundet Pen-
sionärsgemenskap och är en av 
de fyra pensionärsorganisationer 
som ingår i regeringens pensio-
närskommitté. I Missionskyrkan i 
Linköping arrangerar RPG varan-
nan torsdag kl 14.00 intressanta 
program inom kultur, kyrka, sam-
hälle och vetenskap.  
Alla är varmt välkomna!

Omväxlande program på RPG

rehabilitering startar direkt är särskilt viktigt. 
Vi har också samtalat om, vad vi kan göra för 
äldres ensamhet och psykiska hälsa.

Birgitta berättar från Region Östergötland:
Region Östergötland har startat ett projekt 
Sätt Östergötland i rörelse som vänder sig 
till i princip alla östgötar men i RPR vill vi 
på olika sätt verka för att äldre människor 
blir deltaktiga i att röra sig mer för att må 
bättre och också få sociala kontakter. Eftersom 
Östgötatrafiken tillhör Regionen så är det 
mycket frågor och diskussioner som kommer 
upp på RPR.

Hälso- och sjukvårdsfrågor är ett stort 
område och det kommer alltid många frågor 
kring detta ämne på RPR-sammankomsterna. 
RPR arbetar för att Nära vård ska utvecklas 
och öka tillgängligheten för äldre i den nära 
vården. En referensgrupp för detta inom RPR 
har bildats och där representerar jag RPG. Vi 
vill också att äldre ska bli säkrare på att söka 

vård över 1177 såväl via telefoni 
som digitalt.

I pensionärsråden har vi fyra 
sammanträden per år och minst 
ett studiebesök. Inför samman-
trädena förbereder ett arbets-
utskott. 

Berätta om något som ni är särskilt 
glada över i dessa uppdrag! 
Birgitta: På varje äldreboende 
finns ett enhetsråd, där boende, 
anhöriga, politiker, enhetschefen 
och pensionärsråden är represen-
terade. Vid dessa tillfällen sam-
talar vi om läget. Vi från RPG 
känner, att vi är med och lyssnar 
in, stödjer och kan påverka. 
Ragnar: I somras sökte vi från 
RPG–Missionskyrkan bidrag 

från kommunen, så att tre ungdomar kunde 
skapa en musikpatrull ute på äldreboenden. 
Det var mycket uppskattat.  Det var särskilt 
viktigt, eftersom anhöriga ofta är bortresta 
och semestervikarier inte alltid kan ha samma 
närkontakt med de äldre. Musikpatrullen 
kom och förgyllde vardagen för många. Re-
dan är det klart, att det finns pengar även för 
sommaren 2019.
Under året ansvarar olika kyrkor för sångstun-
der på äldreboenden. Vi från Missionskyrkan 
har ca 50 sångstunder per år. Det är roligt och 
uppskattat! Vi får fina kontakter genom att 
samtala med de äldre. Vi blir imponerade av 
hur positiv kontakten mellan personal och 
boende är.

Du som är pensionär, bli medlem i RPG!  Då 
kan vi få ännu bättre möjligheter att påverka 
de äldres livsvillkor både lokalt och regionalt! 
Kontakta oss om du vill få mer information!

Tack för ett intressant samtal!
GUDRUN EKLUND   

Birgitta Larsson och Ragnar Asserhed representerar RPG i 
regionens respektive kommuenns pensionärsråd.
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Kyrkospegling – på besök i Johanneskyrkan

Johanneskyrkan firar gudstjänst i S:t Larsgården i Linköping och Samuel 
Furingsten är församlingens pastor.

Medljus har tidigare besökt andra församlingar i 
vår stad och försökt spegla deras arbete. Först var 
det Pingstförsamlingen i Cupolen (nr 7 okt-18) och 
sedan EFK-församlingen i Ryttargårdskyrkan(nr 
9 dec/jan -18/19). Nu har vi besökt Johanneskyr-
kan, som har sina kyrkolokaler på Linnégatan i 
fd St Larsgården. Vi träffade först församlingens 
pastor, Samuel Furingsten. Sedan deltog vi i 
söndagens gudstjänst den 17 febr.

Lite historik: Hösten 1995 bestämde sig 
Magnus och Ragnhild Tunehag och Jonas 
och Åsa Qvarsebo att tillsammans starta en 
församling med tydligt fokus på förkunnelse 
och studier i mindre husförsamlingar. Under 
hösten togs kontakter med Filadelfiakyrkan 
(nu Ryttargårdskyrkan) och Örebromissionen 
(nu EFK), vilka gav sin välsignelse till idéerna 
till denna nya församling. 

Ett grundläggarteam på 15 personer 
samlades 24 januari 1996 och förberedde för-
samlingsstarten. Den första församlingsdagen 
var i maj 1996 och i augusti firades den första 
gudstjänsten. Redan i september träffades fyra 
husförsamlingar med tio personer i varje till 
samtal och bön under veckan.

På söndagarna firades gudstjänst under 
cirka 10 år i Kungsbergsskolans matsal. Sedan 
augusti 2015 hyr man lokalen på Linnégatan 
av S:t Lars församling och sedan av Riksbyg-
gen, som nu äger fastigheten.

Församlingens anställda: Den enda som för-
samlingen har anställd just nu är Samuel 
Furingsten. Han jobbar också på Liljeholmens 
Folkhögskola. Nu pågår en rekryteringspro-
cess för att anställa en ny pastor. Den tidigare 
pastorn Linalie Newman valdes under 2018 
till ny Missionsdirektor för Evangeliska Fri-
kyrkan. I väntan på en permanent lösning 
arbetar Eleonore Gustafsson just nu på 15 % 
i Johanneskyrkan. 

Allt annat bygger på medlemmarnas 

insatser. Husförsamlingarna turas om att ha 
ansvar på söndagarna med att ordna fika, leda 
gudstjänsten och städa efteråt. 

Hela verksamheten bygger på medlem-
marnas frivilliga gåvor och man tar inte upp 
kollekt i gudstjänsterna. 

Information till församlingen och demokratiskt 
arbetssätt: Johanneskyrkan var nog pionjä-
rer på att skicka information över internet. 
Varje vecka skickas veckans informationsbrev 
genom en sändlista. Församlingen har också 
en hemsida och använder Facebook. Man har 
inte så mycket information och pålysningar 
vid gudstjänsterna.

Inför alla stora beslut t.ex anställning av 
ny pastor skickas information och förslag till 
beslut till husförsamlingarna. Förslagen dis-
kuteras i alla dessa, där man också tar beslut 
att stödja förslaget. När alla husförsamlingar 
svarat ja är beslutet fattat utifrån en uttalad 
strävan efter konsensus.

Ekumenik: Johanneskyrkan har löpande 
kontakt med andra församlingar genom 

Linköpings Kristna Råd. Därigenom träffar 
Samuel regelbundet Per Larsson och Bernt 
Åkerblad. Samuel tycker, att man har en god 
dialog mellan församlingarna och uppskattar 
bland annat de gemensamma pastorsdagarna 
på Bjärka Säby. Vi är syskon och talar gott 
om varandra, säger Samuel och fortsätter: Vi 
hade nyss en gemensam ljusmanifestation på 
Stora Torget för att stödja våra konvertiter i 
församlingarna i stan.  

Gudstjänstliv: Församlingens gudstjänstliv 
består av två viktiga delar. Den ena är hus-
församlingarna, som samlas en gång under 
veckan i ett hem, för andakt, samtal och bön.
På söndagen samlas man i sin kyrksal och 
börjar där med att fika tillsammans kl 16 på 
söndagen. Efter en halvtimma börjar lov-
sången och efter den kommer predikan. Man 
firar nattvard varje söndag. Efter ca 2 timmar 
är söndagens gudstjänst slut. 

Barn och ungdomsarbete: Just nu har man 
väldigt många barn i församlingen. Kanske 
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inte så konstigt med tanke på att medelåldern 
i församlingen ligger på ca 38 år. Barnen har 
sin givna plats i gudstjänsten och deltar också 
i särskilda grupper i Himlaliv, som deras sön-
dagsskola kallas. De som har små barn och 
befinner sig utanför gudstjänstlokalen kan 
följa med i vad som händer i gudstjänsten på 
storbildsskärm.

Konfirmationsarbetet och ungdomskväl-
larna på fredagar har man tillsammans med 
Ryttargårdskyrkan. Ledare från Johannes-
kyrkan finns med där. Det berättade vi om 
i dec/jan-numrets kyrkospegling från Ryt-
targårdskyrkan.

Sång och musik: Lovsången är det viktigaste 
i församlingens sång- och musikliv. För-
samlingen har ingen anställd för sång- och 
musiklivet. Man har många församlingsmed-
lemmar, som är engagerade i musiken genom 
att leda lovsång, skriva sånger och spela i 
lovsångsbanden. 

Ibland uppstår en projektkör för att sjunga 
t.ex. vid advent eller andra tillfällen.

När det funnits många föräldralediga har 
man också haft babysång.

Mission: Att vara med och stödja olika mis-
sionsprojekt har varit och är viktigt. Just 
nu stödjer Johanneskyrkan ett församlings-
planteringsarbete i Mongoliet, ett barnhem 
i Rumänien och ett projekt i Mellanöstern.
Kortare insatser görs genom missionsresor 
med ungdomar (tillsammans med Ryttar-
gårdskyrkan) och utbyte med missionärer som 
kommer hit eller som man besöker.

Integration: Integrationsarbetet har hela tiden 
legat församlingen varmt om hjärtat. Man 
var tidigt ute och hjälpte utsatta som finns 
i vårt land och vår stad. Man är aktiva i det 
ekumeniska nätverket Kyrkornas samarbete 
för mänskliga rättigheter, ett nätverk som 

bildades bland annat på initiativ av Samuels 
fru Sara Furingsten. Det är viktigt, att kyrkor 
engagerar sig, säger Samuel.

Kyrkan används också till Stadsmissionens 
arbete Crossroads och deras lunchservering. 
Församlingen har även ett välbesökt Språkcafé 
på tisdagskvällar.

Visioner: Församlingens ledord är djupa rötter 
och vidsträckta grenar. Detta sätter ord på 
den längtan man har att både betona andlig 
fördjupning och att leva missionerande liv. 
Allt detta tillsammans utgör en helhet. I detta 
ryms också en längtan att bli fler, att vara en 
gemenskap med större mångfald och att ännu 
mer fascineras av vem Jesus är.

Ett konkret uttryck för detta är det mis-
sionerande initiativ som tagits i stadsdelen 
Berga i Linköping, där bland andra Eleonore 
Gustafsson finns med. För detta arbete är 
Johanneskyrkan och Ryttargårdskyrkan mo-
derförsamlingar.

Gudstjänstbesök: Första söndagen på sportlo-
vet gick vi, tillsammans med våra makar Arne 
och Lars, på gudstjänst i Johanneskyrkan. Vid 
dörren stod två ungdomar som hälsade oss 
välkomna in. Det började med fika. När vi 
suttit vid ett bord en stund kom församling-
ens förre pastor, Linalie Newman och pratade 
med oss. Vi kunde ställa några frågor till 
henne. Bl.a. fick vi veta, att man inte annon-
serar gudstjänsterna i tidningen utan enbart 
via ”mun-till-mun-metoden”, facebook och 
hemsidan, förutom det veckoblad som går 
ut mailledes till medlemmarna. 

Fikastunden varade en halvtimma. Sedan 
vidtog en halvtimma med lovsång. Några 
försångare och musiker ledde oss genom dem. 

Eftersom det var sportlov, var det ingen 
barnverksamhet den här söndagen. Många 
ledare var bortresta. 

Innan predikan var det en stund av syn-

dabekännelse och ord om förlåtelse, med ord 
som vi kände oss ganska hemma i.

Predikant den här söndagen var en från 
församlingsledningen, Jonas Wejde. Han 
började predikan med att visa en film om 
Job som underlag för sin förkunnelse. När 
vi, precis som Job, har det bra är det inget vi 
förtjänar, lika lite som det är en bestraffning 
för något, när det inte går så bra. Att frukta 
Gud är att visa respekt för Guds skapelse, 
ta hand om den, tacka för vad han gett och 
möta motgångarna ärligt. Lidandet kan vara 
meningslöst, men Gud är där alltid. 

Efter predikan firades nattvard i en ordning 
som är ganska lik den vi har i vår kyrka. 

Att få besöka andra kyrkors gudstjänster 
och få en inblick i hur man gör på andra 
ställen vidgar perspektiven och fördjupar 
kunskapen om våra likheter och olikheter. Vi 
är glada över att få den här möjligheten och 
dela den med Medljus läsare.

GUDRUN EKLUND OCH BIRGITTA JACOBSSON

Fint till påsk!
Vårens städinsats för stora och små i Mis-
sionskyrkan går av stapeln 28-30 mars. 
Efterlyses: Du som vill bidra till att hålla 
kyrkan fräsch och fin!
Finnes: Avgränsade arbetsuppgifter och 
trevligt sällskap.
Tider: Torsdag och fredag kväll från kl 
16.00. Lördag från kl 08.30.
Kvällstid serveras soppa, på lördagen 
finns det fika.
Välkommen!
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På kyrktorget
Linköpings Missionsförsamling

Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping
www.missionskyrkanlinkoping.se

facebook.com/missionskyrkanlinkoping 
info@missionskyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition
 TELEFON 013-24 98 00

INFORMATIONEN 013-24 98 25
MARTAS CAFÉ 013-24 98 21

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

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

Häfte för fastan 2019
Du som får detta nummer av Medljus le-
vererat hem till dig får också med ett häfte 
om fastan och påsken i Missionskyrkan. Vi 
kommer i år att tillsammans utforska den 
största berättelsen om Jesus Kristus så som 
den beskrivs i Johannesevangeliet. Läs detta 
häfte och använd det enskilt eller tillsammans 
med andra för att under fastan söka Gud och 
försöka fördjupa och växa i tro. Fastan är ett 
ypperligt tillfälle att avstå från något för att 
göra tid för annat, t.ex. bön, bibelläsning och 
samtal med andra om tron. På sidan 12–13 
i detta nummer finner du församlingens bi-
belläsningsplan och förbönsämnen för varje 
vecka. För dig som läser denna tidning utan 
att ha fått den levererad hem till dig finns 
häften att hämta i kyrkans information el-
ler att ladda ner på vår hemsida. Häftena är 
gratis men har kostat knappt 15kr att trycka. 
Du som har möjlighet att bidra med en extra 
gåva till församlingen för detta är välkommen 
att göra det.

MARCUS LIND

Tack från Elvi
Ett jättestort och varmt tack till alla er som 
gjorde min födelsedag till en fest. Och tack 
för alla pengar ni skänkte till Stadsmissionen 
och till kyrkans instrumentfond. Jag önskar 
er alla Guds välsignelse! Gud är god!

ELVI PETERSSON

Reviderad nattvardsordning
Med anledning av att Equmeniakyrkan i maj 
väntas ta emot den nya kyrkohandboken, som 
vi under två års tid har provat, har vi gått 
igenom söndagens nattvardsordning. Detta 
har lett till några förändringar. Vi tar gärna 
emot synpunkter på hur den nya ordningen 
upplevs. Kontakta gärna någon av oss, om 
du har tankar eller funderingar kring detta!

MARCUS LIND OCH MARIA LINDER

Offra till pastors- och diakonutbildning
Söndag 10 mars är det bön- och offerdag för 
pastors- och diakoniutbildningen. I guds-
tjänsten i Missionskyrkan kl 11.00 får vi 

lyssna till predikan av Marcus Lind. Temat för 
gudstjänsten är Den största berättelsen - Törst. 
Offerkuvert till insamlingen finns tillgängliga 
i Informationen i Missionskyrkan.

Tårta – Toner - Tangenter
Kyrkkaffet i Linköpings Missionskyrka sön-
dag 7 april får en lite extra ”utsmyckning”. Det 
blir till och med ”extra extra” om du är med 
och hjälper till. Så här är det. Jag har födelse-
dag i närheten av den söndagen. Men i stället 
för födelsedagsuppvaktning har Solweig och 
jag tänkt så här: Vi bjuder på tårta i kyrkkaffet 
söndagen den 7 april. Jacob Wessbo har lovat 
bjuda på toner under det kyrkkaffet. Det vore 
så väldigt välkommet och värdefullt om du då 
vill bjuda på pengar till instrumentfonden. Vi 
behöver ju en nyare flygel i kyrksalen än den 
vi har nu. Så därför vill vi passa på och ge alla 
som vill en möjlighet att vara med och bidra. 
Enkelt räknat handlar anskaffningskostnaden 
om ca 7 500/tangent. (För säkerhets skull: 
själva kyrkkaffet kostar 30 kronor även den 
söndagen.) Tårta - Toner-Tangenter. Välkom-
men!

BERNT ÅKERBLAD

Gemensam påsklunch på påskdagen
På påskdagen, söndag 21 april, är du varmt 
välkommen på gemensam påsklunch - knytis 
efter påskdagsgudstjänsten! Mer information 
om påsklunchen och upplysning om hur 
du anmäler dig kommer i nästa nummer av 
Medljus.

Radiogudstjänst på svenska och arabiska!
Söndag 5 maj kommer vi i Linköpings Mis-
sionskyrka att fira en gemensam gudstjänst 
med den svenskspråkiga och arabiskspråkiga 
gruppen. Gudstjänsten kommer att direkt-
sändas i Sveriges Radio P1, som har ca 225 
000 lyssnare i genomsnitt över året. Denna 
söndag börjar vi därför redan kl 10.30 för att 
sjunga igenom psalmerna som kommer  att 
ingå i gudstjänsten – så tänk på att komma 
tidigare till kyrkan den dagen. Kl 11.03-12.00 
pågår direktsändningen. Efter sändningen 
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På kyrkbacken

Tro är gemenskap
I SLUTET AV FEBRUARI BLEV en av våra medlemmar tagen 
av Polisen och satt i häkte. Han har nu flyttats till ett 
av Migrationsverkets förvar och planen är att han 
ska deporteras till Afghanistan. Ett land där kristna 
dödas, speciellt om de konverterat från islam.

I grund och botten handlar detta om att 
Migrationsverket och Migrationsdomstolen inte 
anser att hans konversion från islam till kristen-
dom är genuin. De tror dock att han är döpt och 
regelbundet deltar och medverkar i gudstjänster. 
Som församling önskar vi att vi hade massvis med 
icke kristna människor som regelbundet firade 
gudstjänst med oss, men vi vet att så inte är fallet.

DEN OKUNSKAP SOM FINNS om kristen tro är dock inte 
begränsad till Migrationsverket utan utbredd i de 
flesta av samhällets delar. Som t.ex. den polis som 
sa att det här ärendet bara gäller personen ifråga 
då han är tjugo år. Detta som svar då mamman i 
konvertitens svenska familj frågade varför de tagit 
honom. Det är uppenbart svårt för en utomstående 
att förstå att kristen tro är gemenskap. Att vi ser 
oss som en del av något större än det vi ser och den 
gemenskap som t.ex. ett samhälle, kultur eller familj 
kan erbjuda. Att vi som är kristna ser varandra som 
bröder och systrar i tron, alltså som familjemedlem-
mar i en familj, som bygger på en annan grund. I 
en kristen gemenskap bryr vi oss och vi känner och 
tar hand om varandra. Vi samlas varje vecka för att 
tillbe och söka Gud. Vi gör detta för att lära oss mer 
om Gud, bland annat genom att möta varandra. 
Tillsammans söker vi efter vägar att göra den här 
världen till en bättre plats för alla människor. För 
vi är medvetna om att det finns mycket problem i 
världen. Vi är medvetna om att människor gör fel, 
så även vi, och det är därför vi varje vecka samlas 
för att söka Gud. Vi tror nämligen att vi med Guds 
hjälp kan bli bättre människor. Att förändring 
börjar med oss. Vi tror att Jesus har försonat all 
den trasighet som finns i världen och inbjudit oss 
att tillsammans med honom göra den här världen 
mer lik hur den en gång skapades att vara.

När så något sådant här händer och kommer så 
nära inpå så är det jobbigt för oss som gemenskap. 
(För att inte tala om hur det känns för konvertiten 
som sitter inlåst med en oviss framtid.) Det är job-
bigt dels för att det nog är 150 år sedan en svensk 

myndighet senast ifrågasatte tron hos någon av våra 
medlemmar. Men det är också jobbigt eftersom 
det blir så tydligt hur orättvis världen är och hur 
maktlösa vi är som individer. Vi vill göra någon-
ting och kommer att göra det vi kan men vi inser 
att problemet är större. Att det är ett systemfel. 
Vi vet att den här berättelsen inte är unik för vår 
församlingsmedlem.

DET ÄR MÅNGA SOM NU FRÅGAR vad vi kan göra och därför 
kommer här några förslag. Som med allt vi gör bör-
jar sann förändring i oss själva och vi vet att ingen 
varaktig förändring kommer utan hjälp av Gud.

• Därför är det första vi kan göra att be. Vi 
vet att det redan nu är många som ber och det är 
viktigt att vi fortsätter med det. Och vi ska be för 
hela situationen. För alla de människor som blir 
orättvist behandlade av svenska myndigheter och 
för alla de som arbetar inom dessa institutioner.

• Det andra vi kan göra är att samlas. Imorgon 
och alla andra söndagar samlas vi för att fira guds-
tjänst. Dit kommer vi med all den frustration, ilska, 
sorg och modlöst som vi bär på för att bära varandra 
och söka hopp tillsammans. Vi möts och lägger allt 
detta inför Gud och ber om hjälp att tillsammans ta 
nästa steg framåt för att orka lite till. Det är i denna 
miljö som den förändring som börjar i oss själva 
först kan få ringar på vattnet och spridas till andra.

• Det tredje vi kan göra är att prata om detta. 
Prata med varandra, prata med andra, kontakta 
medier, dela texter som denna och information 
om hur svenska myndigheter faktiskt agerar och 
orättvist behandlar människor. I detta fall ett av 
våra syskon i tron, men det är självklart lika illa 
när det drabbar andra.

När vi gör allt detta så praktiserar och visar vi att 
tro är gemenskap. För lider en kroppsdel, så lider 
också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder 
sig också alla de andra. (1 Korinthierbrevet 12:26)

kommer vi att fortsätta gudstjänsten lokalt en 
stund för att tillsammans fira nattvard. Boka 
in datumet redan nu!

SAOUD BAHHI OCH MARIA LINDER

Följ med till Jönköping
Söndag 2 juni kl 10.00 ordineras vår pastor 
Maria Linder på Equmeniakyrkans kyrko-
konferens i Jönköping. Denna söndag firar 
vi inte gudstjänst i Missionskyrkan, utan den 
är istället sammanlyst till Lambohovskyrkan. 
Möjligheten finns också för de som vill att åka 
buss till Jönköping och vara med på ordina-
tionsgudstjänsten där! En buss med 50 platser 
är bokad och det är först till kvarn som gäller. 
Resan kostar 130kr per person för resa tur och 
retur. Anmälan görs till Margaretha Dahl via 
mail margaretha.dahl@missionskyrkanlinko-
ping.se eller telefon 013-24 98 00.

FÖRSAMLINGSSTYRELSEN GENOM MARCUS LIND

Inget Fredagshäng i mars - tillbaka i maj
Den 8 mars är Fredagshänget inställt! Nästa 
tillfälle är fredag 10 maj. Hör av dej till Maria 
Linder eller Linnea Hultman Araya om du 
vill vara med och hjälpa till.

Klädbytardag 14 april!
På palmsöndagen 14 april anordnas en kläd-
bytardag i Missionskyrkan. Detta är ett sätt 
att delta i klimatfastan, särskilt punkten om 
återbruk (läs mer på s.16). Förhoppningsvis 
får någon annan glädje av ett plagg du sällan 
använder, och du kan själv hitta ett plagg 
som du gillar!
     Ta med 1-5 plagg hemifrån och häng 
in dem i Mariasalen före gudstjänsten. På 
kyrkkaffet efter gudstjänsten finns möjlig-
het att välja ut motsvarande antal plagg som 
du skänkt att ta med sig hem. Överblivna 
kläder skänkes till Stadsmissionen och/eller 
Myrorna. Välkommen att vara med och byta 
grejer med varann!

MARIA LINDER

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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På kulturfronten

Gospeldrottningen Cynthia Nunn gästar Missionskyrkan och 
sjunger tillsammans med Revoice torsdag 28 mars.

Gospelkonsert  med  gospeldrottningen 
Cynthia Nunn
Torsdag 28 mars kl 19.30 ger gospeldrottningen 
Cynthia Nunn konsert tillsammans med Re-
voice Gospel Choir med band i Linköpings 
Missionskyrka! I konserten medverkar även 
elever från musikklasserna på Folkungaskolan.
Cynthia Nunn är en av Chicagos stora gospel-
personligheter. Hon är en väl anlitad pianist, 
organist, låtskrivare och sångerska. Cynthia 

Nunn studerade klassiskt piano på Chicago 
Conservatory College of Music i fyra år.

1988 gästade Fellowship Church Gospel 
Choir Sverige. Kören bjöds in till Stockholm 
och premiären av Stockholm Gospelkör 
Festival. En festival som genom åren samlat 
uppemot 100 000 körsångare från hela Sve-
rige. 1992 var det i just Fellowship Church 
som Lasse Axelsson, verksamhetschef Svenska 
Gospelverkstaden, träffade Cynthia Nunn. 
Hon blev inbjuden till Stockholm Gospelkör 
Festival och har sedan dess gjort 100-tals resor 
till Europa.

2018 kom kören Revoice Gospel Choir till 
Stockholm Gospelkör Festival 30-årsjubileum 
och berördes av Cynthia Nunn. Det uppstod 
ett intresse att bjuda in Cynthia Nunn till 
Linköping.

- Cynthia är Svenska Gospelverkstadens 
stora Gospeldrottning som inspirerat enormt 
många körledare och körsångare. Att lyssna 
till Cynthia Nunn är en upplevelse. Hon 
utstrålar en värme och glädje och en profes-
sionalitet som berör. 

Att nu få presentera henne för Missions-
kyrkans publik känns fantastiskt. Cynthia 
representerar gospel som berör mig djupt. 
Att få göra konserten tillsammans med Re-
voice och med Folkungaskolans elever, där 
jag under mer än 10 år fått göra workshops, 
känns enormt roligt. Jag hoppas, att kyrkan 
blir fullsatt, säger Lasse Axelsson.

Biljetter: www.tickster.se, och vid dörren 
från kl 18.00 konsertdagen. Biljetterna kostar 
140 kr. För studerande och barn 70 kr.

Välkomna till en härlig Gospelkväll!
GUDRUN EKLUND

Equmeniakyrkan arrangerar stor musik-
konferens i Linköping
Den 30-31 mars arrangerar Equmeniakyrkan, 
Equmenia och vår församling en nationell 
musikkonferens. Med underrubriken ”Inspi-
ration för sångare och musiker i Guds tjänst” 
riktar sig konferensen till alla människor som 

Gospel United 
Gospel United kommer att äga rum i Mis-
sonskyrkan lördag 9 mars. Medljus har 
träffat Henrik Lerner, en av arrangörerna 
och initiativtagarna samt Emelie Hallman, 
Revoice-ledare. 
Vad är Gospel United?
Henrik: Gospel United är en kördag med ef-
terföljande konsert, där några av Linköpings 
gospelkörer möts. Första Gospel United hölls 
2004 och senast var 2013. De första fem åren 
hölls det varje år, men det blev för mycket 
att hinna med. Planeringen för årets upplaga 
har pågått sen i höstas.Tanken är att körerna 
ska få mötas och tillsammans visa hur bra 
gospelkörer som finns i Linköping och på så 
vis göra reklam för sig själva och varandra.
Vilka körer är med?
Henrik: I år är det körerna Agape, Fröjda, 
Mercy och Missionskyrkans egen Revoice som 
deltar. Genom åren har det varierat mellan 
tillfällena. Någon gång har körer från andra 
platser i regionen, till exempel Norrköping, 
varit med. Tanken är att de medverkande ska 
få prova varandras musik, körledare och ut-
tryck. Fokus ligger på bredd musikaliskt och 
uttrycksmässigt och körerna är utvalda för att 
ge en bra sådan. 

Vad har Revoice för förväntningar på dagen? 
Emelie: Vi förväntar oss en dag full av gemen-
skap och en källa till inspiration! Det ska bli 
fantastiskt att få umgås över åldersgränser 
och få mötas i gospeln. Revoice är ju en ung 
gospelkör, som endast funnits i fyra år, och 
därför i behov av förebilder. Förhoppningsvis 
kan vi också få ge något till de körer som 
hållit på längre, kanske i form av ny energi! 
Självklart är vi också taggade inför kvällens 
konsert och utmaningen som det innebär att 
göra en enda kör av fyra stycken olika. Vi är 
definitivt redo!

Vad kan vi vänta oss av kvällens konsert?
Henrik: Det blir en konsert med unik dynamik 

vad gäller stil, klang och sammansättning av 
sångare. Varje kör kommer att få presentera 
sig med ungefär tre sånger ur sin vanliga re-
pertoar. Sedan blir det gemensamma sånger. 
Förhoppningen är att gospelmusikens hela 
bredd kommer att finnas representerad, så 
att alla kan hitta något de gillar. Kanske blir 
det någon överraskning också, men vi lovar 
inget... 

Konserten som avslutar kördagen hålls på kväl-
len kl 19.00 lördag 9 mars. Den är gratis att gå 
på, men det kommer att finnas möjlighet att 
skänka en utgångskollekt till något välgörande 
ändamål. Målet är såklart en helt fullsatt 
kyrksal. Det kommer att bli årets konsert, 
den får man inte missa!

TOVA RESMAN
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på något sätt är engagerade i en församlings 
musikliv, eller bara är intresserade av musik i 
församling oavsett genrepreferenser. Konfe-
rensen kommer ha två spår, ett körspår och 
ett allmänt spår. Båda spåren kommer ha 
valbara seminarier. Körspåret har, som man 
förstår på namnet, fokus på mycket körsång 
och det allmänna spåret kommer ha mer av 
samtal och storseminarier, som alla på något 
sätt behandlar musiken i församlingen.

Det går fortfarande att anmäla sig till kon-
ferensen vilket man gör via Equmeniakyrkans 
hemsida. Körspåret är redan fullt, men det 
finns platser kvar på det allmänna spåret. 
Konferensen kostar 600 kronor. 

Har du inte tänkt gå som deltagare får du 
väldigt gärna hjälpa till med det praktiska 
kring konferensen. Det kan gälla att servera 
mat, diska, städa bemanna kaféet, se till att se-
minariehållarna har allt de behöver mm. Kom 
också gärna på gudstjänsterna, på lördagen 
klockan 19.30 och vår ordinarie gudstjänst på 
söndag förmiddag klockan 11.00 som också 
kommer ha medverkande från konferensen. 

Bland annat kommer den 80-hövdade kören 
från körspåret att sjunga. Vårt eget ”Missions-
kyrkans Kapell” medverkar också.

JACOB WESSBO

Halvtid för flygelinsamlingen
Vi har nu nått halvtid ungefär för vår flygelin-
samling som startade i höstas, både avseende 
tid och pengasumma. Målet är att inviga en 
ny flygel i samband med jubileumshelgen 30 
augusti-1 september. Vårt insamlingsmål är 
350 000 kr. Den senaste siffran vi har är att 
vi vid årsskiftet hade samlat in 175 000 kr. Så 
nu är siffran ännu lite högre. Bra jobbat! Vi i 

Ledningsgrupp Musik har därför stor tro på 
att vi kommer att ro denna insamling i land 
enligt tidsplanen. Men fortfarande behövs 
mångas hjälp och bidrag! Allt från 1 krona 
och uppåt är värdefullt. Kanske fyller du 
snart år och vill samla in pengar i samband 
med det? Eller tycker du om att baka och vill 
sälja något i samband med t.ex en gudstjänst 
och låta pengarna gå till flygeln? För att bidra 
sätter du in pengar på församlingens plusgiro, 
bankgiro eller via Swish och skriver ”instru-
mentfonden”. Tack för din gåva!

LEDNINGSGRUPP MUSIK

Nu är den här! Del två i 
serien om insamlingen 
till Missionskyrkans nya 
flygel. Magnus Wedberg 
och har författat och 
illustrerat.
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Mångkulturell innebandy
Söndagskvällar i Missionskyrkan innebär att 
det spelas innebandy i kyrkans motionshall. 
Ett härligt gäng människor med olika kultu-
rell bakgrund samlas för att spela, prata och 
ha riktigt kul tillsammans!

Det är nu ungefär två år sedan Louise och 
Mattias Collryd drog igång det som idag kall-
las ”Mångkulturell innebandy”. Syftet var att 
skapa en naturlig mötesplats för svenskar och 
nyanlända. Sedan dess har många kommit 
och gått, medan några varit med hela vägen. 

Konfa 18/19
Jag skulle verkligen önska att ni alla fick göra 
ett studiebesök i årets konfagrupp. För årets 
konfirmander är verkligen så kloka, roliga, 
spontana och allmänt goa! Konfirmanderna 
är tolv stycken (liksom lärjungarna!) och 
årets ledare är Linnea Hultman Araya, 
Åsa Nyström, Jörgen 
Tholander och jag. Ni 
kanske har sett oss sitta 
långt fram i kyrksalen 
under gudstjänsten, 
flitigt antecknandes i 
gudstjänstböckerna? I år 
har vi nämligen bytt ut 
en fredagslektion varje 
månad till att istället ses 
på söndagen i samband med gudstjänsten. 
På så sätt har vi kunnat prata mera om vad 
som händer på en gudstjänst och varför vi 
gör som vi gör.

Konfan startade i början av september och 
bara några veckor senare åkte vi iväg på hajk 
i Skeda. Där lärde vi oss slå i Bibeln, pratade 
om självbild och höll i söndagsgudstjänsten. 

Sedan har undervisningen rullat på med te-
man såsom skapelsen, Jesu födelse och död, 
dop, nattvard, familj och vänner. Vi utgår 
från materialet Vägens folk, men anpassar 
undervisningen och övningarna till gruppen. 
Varje lektion börjar dock med fika, vilket 

konfirmanderna turas om 
att ta med och bjuda på 
– supertrevligt, och gott!

Till våren ska vi – för-
utom den vanliga under-
visningen – hålla i ännu 
en gudstjänst i Skeda och 
även besöka en begrav-
ningsbyrå. Vi kommer 
också åka på ett läger på 

Östgötagården tillsammans med drygt 100 
konfirmander från olika frikyrkor runtom i 
Östergötland. Sedan avslutas terminen hög-
tidligt med fest och gudstjänst sista helgen 
i maj. Tyvärr vore det inte så bra om ni alla 
skulle göra studiebesök i konfan – det skulle 
ju bli lite väl rörigt – men var gärna med och 
be för oss!

MARIA LINDER

Vi var under hösten ett stabilt gäng på 
6-12 personer per kväll. Men vi ser gärna att 
vi når ut till fler nysvenskar som har behov av 
ett lättsamt sammanhang, där man kan lära 
känna nya människor.

Den här våren är vi fyra personer (Daniel 
Andersson, Linnea Hultman Araya, Josef 
Danielsson och Adam Alesand) som turas 
om att ansvara för kvällarna. Vi ses söndagar 
kl 18.00-19.30. 

Välkommen att komma med oss och spela!
ADAM ALESAND

På kyrktorget

Missionskyrkan fyller 25 år!
Linköpings Missionsförsamling har funnits i 
över 150 år, men 1994 invigdes dagens kyr-
kobyggnad – vilket innebär att vi firar 25-års-
jubileum i år! Detta kommer att firas på olika 
sätt, bland annat genom att årets Tackfest 5 
mars har temat ”90-tal”. Själva jubileumshel-
gen blir 30 augusti–1 september, då vi både får 
framåt- och bakåtblickar genom bl.a. besök av 
biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin (som 
var pastor i församlingen på 90-talet) och en 
jubileumsmiddag på lördagskvällen.

Missionskyrkan är en stor gemenskap och 
vi vill fram till jubileumshelgen uppmärksam-
ma den gemenskapen genom att få möjlighet 
att umgås i mindre grupper. Under våren 
kommer alla medlemmar att få en fråga om 
att vid ett tillfälle vara med i en sådan mindre 
grupp och tillsammans laga mat eller fika. 
Förhoppningsvis är det en blandning av både 
riktigt gamla medlemmar och en del nyare. 
Vi får dela en stund av livet tillsammans och 
förhoppningsvis lära känna bredden, höjden 
och djupet i vår församling. Vill man inte 
vara med kommer det finnas möjlighet att 
avanmäla sig. 

Mer specifikt program och information 
kommer framöver så håll utkik. Varmt väl-
komna att fira!

JUBILEUMSKOMMITTÉN/MARIA LINDÉR OCH ANNA RANGSJÖ

Tidningen Medljus
Enligt beslut delas tidningen Medljus ut 
gratis till alla medlemmar. Naturligtvis har 
vi ändå kostnader för framställningen av 
tidningen och portokostnad för utskick. Här 
kan du hjälpa oss med en frivillig gåva genom 
att använda bifogade inbetalningskort och 
betala in på bankgiro 572-79 38. Framställ-
ningskostnaden beräknas till 195 kr per år, 
portokostnaden 13 kr per tidning som skickas 
ut. Se det som en gåva till församlingen. Vill 
du hellre ha tidningen digitalt hemsänd via e-
post kan du höra av dig till Margaretha Dahl.

MARGARETHA DAHL



NR 2 - MARS 2019

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

UNGDOM

Linnea Hultman Araya, tel 013-249807

www.missionskyrkanlinkoping.se

YTTERLIGARE INFO

AKTIVITETER

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

Tonår/Grandios 
 Linnea Hultman Araya, tel 013-249807
The Bible 
 Maria Linder, tel 013-249812
Together 
 Linnea Hultman Araya, tel 013-249807
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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 facebook-
sidan Unga Vuxna, Missionskyrkan i 
Linköping.

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

MARS
2 19.00 Ungdomsmöte med Kalle Hy-

lén. Tema: Varför ska jag tro?
5 18.00 Tackfest för församlingens och 

Equmenias ledare och ideella.
6  OBS! Fastan börjar!
8 20.00 The Bible
9 19.00 Gospelkonsert med Gospel 

United. Läs mer på sidan 8.
15 20.00 Ekumenisk bön- och lov-

sångsmässa i Domkyrkan. 
Tema: Helhet.

17  13.00 After Church
22 10.30 Brunch med Feministpastorn

Läs mer på sidan 18.
28 19.30 Gospelkonsert med Cynthia 

Nunn och Revoice. Läs mer på 
sidan 8.

30 20.30 OBS! Earth Hour
30-31 Musikkonferensen

Läs mer på sidan 8.

Kassör sökes!
På årsmötet i början av oktober 
avgick Equmenias kassör. Då 
fanns inget förslag till en ny 
kassör, så platsen är vakant. Ef-
tersom det är en väldigt viktig 
uppgift och roll är vi i stort be-
hov av att hitta en sådan snart. 
Känner du dig manad eller in-
tresserad? Kontakta Equmenias 
valberedning, Jacob Jobrant 
eller Anton Mannerfelt. 

MARIA LINDER

Ungdomsmöte
Lördag 2 mars är det ungdoms-
möte i Missionskyrkan! Kalle 
Hylén, pastor i Equmeniakyr-
kan Lerkil, undervisar på temat 
”Varför ska jag tro?”

Varmt välkomna! 
LINNEA OCH MARIA

Ny i stan? Student? 
Ung vuxen?
Välkommen till Missionskyr-
kan i Linköping! Här finns till 
exempel:
• Gudstjänst söndagar kl 11.00
• Gospelkören Revoice ons-

dagar kl 18.30. Läs mer på 
sidan 8.

• Mångfaldsinnebandy sön-
dagar kl 18.00. Läs mer på 
sidan 10.

• T-Grupper (bönegrupper) 
olika dagar och tider.

• After Church söndagar kl 
13.30 (17 mars, 14 april, 5 maj).

• Ekumenisk bön- och lov-
sångsmässa i Domkyrkan 
fredagar kl 20.00  (15 mars, 26 
april).

• Flera barn- och ungdoms-
grupper att bli ledare i, t.ex. 
scout, tonår och söndagsskola
För mer information:

• Kontakta pastor med ung-
domsansvar Maria Linder, tel 
013-24 98 12.

• Se www.missionskyrkanlin-
koping.se och facebookgrup-
pen ”Unga vuxna, Missions-
kyrkan i Linköping”.

Fastan. 6 mars börjar fastan, som avslutas på påsk-
afton 20 april. Under 40 dagar försöker man avstå 
något för att få mer tid till Gud. T.ex. genom att 
använda mobilen lite mindre, kolla mindre på tv, 
inte shoppa mm. Finns det något du skulle vilja 
fasta från, för att kunna hänga mer med Gud?

Earth Hour. Den 30 mars kl 20.30-21.30 pågår 
Earth Hour, då människor över hela världen 
släcker lamporna och drar ur alla sladdar ur 
väggen för att spara på jordens energiresurser. 
Samla dina vänner, tänd ljus och gör en rolig 
grej av det!Ko

m
 ih
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!



12

Bibelläsningsplan

Bibeltexter mars 2019

Bibel och förbön mars 2019
Vecka 9 Söndagen 24 februari – lördagen 2 mars
Söndag Johannesevangeliet 4:43-54 En ämbetsmans 
son botas (Matteusevangeliet 8:14-17)
Måndag Johannesevangeliet  5:1-18 En sjuk man vid 
Betesda botas (Andra Moseboken 20:8-21)
Tisdag Johannesevangeliet 5:19-30 Vad Fadern gör, 
det gör också Sonen (Daniel 7:9-11)
Onsdag Johannesevangeliet 5:31-47 Vittnesbördet 
tas inte emot (Femte Mosebok 31:20-21)
Torsdag Johannesevangeliet 6:1-15 Mat åt fem tusen 
(Andra Kungaboken  4:41-44)  
Fredag Johannesevangeliet 6:16-21 Jesus går på 
vattnet (Psaltaren 77:20-21)
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 försam-
ling ber vi för: Krets 25a, för medlemmar i försam-
lingen som bor på annan ort, för Equmeniakyrkan i 
Ekängen, för vår regionale kyrkoledare Peter Bern-
hardsson 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 all kyrklig verksamhet i Lin-
köping, 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 missionsförsam-
ling 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.

Vecka 10 Söndag 3 mars-lördag 9 mars

Söndag Johannesevangeliet 6:22-40 Livets bröd 1 
(Andra Moseboken 16:1-4a, 11-
Måndag Johannesevangeliet 6:41-59 Livets bröd 2 
(Jeremia 31:33-34)
Tisdag Johannesevangeliet 6:60-71 Lärjungarna 
förargar sig över Jesu ord (Första Korinthierbrevet 
15:45-46)
Onsdag Askonsdagen: Rubrik: Bön och fasta: Markus-
evangeliet 2:18-20, Joel 2:12-19, Apostlagärningarna 
13:1-3, Psaltaren 32:1-5
Torsdag Johannesevangeliet 7:1-24 I Jerusalem vid 
lövhyddefesten (Tredje Moseboken 23:34-36)
Fredag Johannesevangeliet 7:25-31 Olika uppfatt-
ningar om Jesus 1 (Markusevangeliet 11:15-19)
Lördag Första söndagen i fastan: Rubrik: Prövningens 
stund: Matteusevangeliet 16:21-  23, Första Mose-
boken 4:3-7, Jakobsbrevet 1:12-15, Psaltaren 31:2-6
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen för-
samling ber vi för: Krets 25b, för medlemmar i 
församlingen och Equmenia och för alla försam-
lingsmedlemmar som bor på annan ort, för vår 
samarbetskyrka i Lambohov, för vår arabiskspråkiga 
grupp, för medarbetarna i Equmeniakyrkan på riks-
planet och i vår region, för politikerna i vår kommun 
och vår region. Och vi ber; gör oss växande i både 
inre och yttre mening. Vi tackar och ber för all 
kyrklig verksamhet i Linköping, denna vecka 
ber vi särskilt för: Domkyrkoförsamlingen och 
deras vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Vi ber 
för församlingarna i Equmeniakyrkans Region 
öst, denna vecka särskilt för: Ålembygdens mis-
sionsförsamling, för Åmjölkesbo missionsförsamling 
samt för Åsenhöga missionsförsamling. Tillsammans 
med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi 
för: Region Syds långsiktiga arbete med regionens 
konfirmander KonfaS och för ungdomarna som nu 
går vidare i sin kristna tro och utveckling. Vi ber för 
arbetet med ”Barn & familj” – så att barn och föräld-
rar får växa i gemenskap med varandra och med 
Jesus. Tack för medarbetare och församlingar som i 
glädje lever och vandrar i Jesu fotspår. Vi ber för vår 
missionär Batyr som jobbar med TV-evangelisation 
i Centralasien. Vi tackar för det gensvar som män-
niskor ger, och ber att Guds ord når ut så att ännu 
fler kommer till tro på Jesus. Vi ber för de människor 

som redan har en tro på Jesus och som upplever 
förföljelse från omgivningen och myndigheterna, att 
de får kraft att leva i sin omvändelse. Vi tackar för våra 
kontaktpersoner, evangelister och ledare, som varje 
dag står upp mot hot om, och även ibland fängslas 
för sin tro, men som fortsätter sprida Guds ord. Vi ber 
om mod och beskydd.

Vecka 11 Söndag 10 mars-lördag 16 mars
Söndag Johannesevangeliet 7:32-52 Olika uppfatt-
ningar om Jesus 2 (Jesaja 55:1-5)
Måndag Johannesevangeliet 8:1-11 Äktenskapsbry-
terskan (Femte Moseboken 22:23-27)
Tisdag Johannesevangeliet 8:12-30 Faderns vittnes-
börd (Femte Moseboken 19:15-20)
Onsdag Johannesevangeliet 8:31-47 Barn till Abra-
ham (Jesaja 63:15-16)
Torsdag Johannesevangeliet 8:48-59 Jesus och 
Abraham (Hebreerbrevet 11:13-16)
Fredag Johannesevangeliet 9:1-12 En blindfödd man 
botas (Hesekiel 18:20)
Lördag Andra söndagen i fastan: Rubrik: Den 
kämpande tron: Lukasevangeliet 7:36- 8:3, Första 
Kungaboken 19:1-8, Första Korinthierbrevet  10:12-
13, Psaltaren 130
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Barnmusiken, och barnkören, barnen 
och ledarna, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för 
vår missionärsfamilj Hermansson i Ecuadorför och 
förbundskyrkan där, för barnen och ungdomarna 
och personalen i förskolor och skolor i vår kommun, 
för Syriens folk. Och vi ber; gör vårt tillsammansskap 
varmt och konstruktivt. Vi tackar och ber för all 
kyrklig verksamhet i Linköping, denna vecka ber 
vi särskilt för: Gottfridsbergs församling med EFS 
missionsförening, för deras vittnesbörd, tjänst och 
gemenskap. Vi ber för församlingarna i Equme-
niakyrkans Region öst, denna vecka särskilt för: 
Åsens missionsförsamling, för Älmeboda missions-
församling och för Älmhults missionsförsamling. 
Tillsammans med alla församlingar i Equmenia-
kyrkan ber vi för: Vi ber för Bibelfjäll i Hemavan och 
våra övriga bibelskolor runt om i landet. Vi ber för 
de deltagare som just nu går på en bibelskola, men 
inte minst för alla som nu går i funderingar att söka 
en bibelskola eller utbildning kommande läsår. Vi 
ber att kyrkan i Kongo-Brazzaville och vår gemen-
samma biståndsorganisation skall kunna möta de 
stora behoven som de återvändande flyktingarna 
i Poolområdet upplever. Herre, hjälp Evangeliska 
kyrkan att effektivt bekämpa korruptionen i kyrkan 
och i samhället, och att de hittar en väg ur den eko-
nomiska kris de befinner sig i.

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 kom-
mande söndags texter, som förberedelse för morgondagens gudstjänst. Varje vecka finns också 
förslag till olika förbönsämnen. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt!
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Vecka 12 Söndag 17 mars-lördag 23 mars
Söndag Johannesevangeliet 9:13-29 Fariseerna 
och den blindfödde 1 (Matteusevangeliet 16:13-
14) 
Måndag Johannesevangeliet 9:30-41 Fariseerna och 
den blindfödde 2 (Ordspråksboken14:32)
Tisdag Johannesevangeliet 10:1-21 Liknelsen om 
fåren och den gode herden (Psaltaren 95:7) 
Onsdag Johannesevangeliet 10:22-42 Judarnas otro 
(Jesaja  43:12-13)
Torsdag Johannesevangeliet 11:1-16 Lasaros upp-
väcks 1(Markusevangeliet 10:32-34)
Fredag Johannesevangeliet 11:17-44 Lasaros upp-
väcks 2 (Första Kungaboken 18:30-39)
Lördag Jungfru Marie bebådelsedag: Rubrik: Guds 
mäktiga verk: Lukasevangeliet 1:26-38, Mika 5:2-4, 
Romarbrevet 4:18-21, Psaltaren 147:7-15
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Skattkistan, barnen och ledarna, för 
vår samarbetskyrka i Lambohov, för vår arabisksprå-
kiga grupp, för alla som jobbar inom äldrevården 
i vår kommun. Och vi ber; fördjupa och vidga vår 
generositet. Vi tackar och ber för all kyrklig verk-
samhet i Linköping, denna vecka ber vi särskilt 
för: Frälsningsarmén och deras vittnesbörd, tjänst 
och gemenskap. Vi ber för församlingarna i Equme-
niakyrkans Region öst, denna vecka särskilt för: 
Äng-Esperyds missionsförsamling, för Ödeshögs  
Baptistförsamling och för Ödeshögs missionsförsam-
ling. Tillsammans med alla församlingar i Equme-
niakyrkan ber vi för: Vi ber för Musikkonferensen 
som kommer att vara i Linköpings Missionskyrka 
30-31 mars. Gud, var med i de sista förberedelserna, 
och var med alla deltagare som kommer från hela 
vårt land. Vi ber om inspiration och fördjupad kun-
skap om vad sången och musiken kan göra för att 
sprida det glada budskapet om Jesus Kristus. Vi ber 
för SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko. Dessa skolor 
ger specialundervisning åt barn med särskilda behov 
på Västbanken. Det är en mycket viktig verksamhet, 
men den långsiktiga finansieringen behöver lösas så 
att skolorna kan utvecklas och fortsätta sin verksam-
het. Tack Gud för att Du hör vår bön.

Vecka 13 Söndag 24 mars-lördag 30 mars
Söndag Johannesevangeliet 11:45-57 Rådet planerar 
att döda Jesus (Andra Moseboken 28:30)
Måndag Johannesevangeliet 12:1-11 Maria i Betania 
smörjer Jesu fötter (Femte Moseboken 13:6-11)
Tisdag Johannesevangeliet 12:12-19 Intåget i Jeru-
salem (Sakarja 9:9)
Onsdag Johannesevangeliet 12:20-43  Jesus talar 
om sin död (Jesaja 53:1-8)
Torsdag Johannesevangeliet  12:44-50 Tro och otro 

(Matteusevangeliet 40-42)
Fredag Johannesevangeliet 13:1-17 Jesus tvättar 
lärjungarnas fötter (Första Petrusbrevet 2:19-25)
Lördag Midfastosöndagen: Rubrik: Livets bröd: 
Johannesevangeliet 6:24-35, Andra Moseboken 
16:11-18, Första Petrusbrevet 2:1-3, Psaltaren 107:1-9
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Café – och konferensverksamheten 
- gäster, kunder och medarbetare, för påskfiran-
det i hem i kyrka, för Stilla veckans andakter och 
gudstjänster, för Equmeniakyrkan i Ekängen. för 
vår missionärsfamilj Hermansson i Ecuadorför och 
förbundskyrkan där, för de som jobbar på Försäk-
ringskassan. Och vi ber; gör oss växande i både inre 
och yttre mening. Vi tackar och ber för all kyrklig 
verksamhet i Linköping, denna vecka ber vi sär-
skilt för: Helige Johannes Teologens ortodoxa kyrka 
och deras vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Vi ber 
för församlingarna i Equmeniakyrkans Region 
öst, denna vecka särskilt för: Ölands missionsför-
samling, för Ölsremma-Dalstorps missionsförsamling 
samt för Öreryd missionsförsamling. Tillsammans 
med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi 
för: Vi ber för behovet av nya medarbetare i Region 
Mitt. Vi ber att du Gud skall sända pastorer, diakoner 
och ledare. Vi ber att människor skall våga ta steget in 
i kallelsen till tjänst. Vi ber också för de medarbetare 
som är sjuka, trötta och för dem som har lämnat aktiv 
församlingstjänst. Skörden är stor men arbetarna få. 
Vi ber dig skördens Herre att sända medarbetare. 
Gud, idag tänker vi på Ryssland. Vi ber för kyrkornas 
förhållande till lagen som försvårar evangelisation. Vi 
ber för domstolar och den rättspraxis som växer fram 
om hur denna lag bör tolkas. Vi ber att kyrkorna får 
mod och kraft och vishet att hantera denna situation 
på rätt sätt. Vi ber för utbytet av ungdomar mellan 
Sverige och Ryssland som möts i läger och andra 
sammanhang. Vi ber för de möjligheter tidigare drog-
missbrukare i Ryssland får genom Business Coaching 
programmet. Vi tackar för de företagare som tränar 
och hjälper dem att själva bli goda företagare och 
goda föredömen.

Vecka 14 Söndag 31 mars-lördag 6 april
Söndag Johannesevangeliet 13:18-35 Jesus utpekar 
förrädaren (Psaltaren 41:10)
Måndag Johannesevangeliet 13:36- 38 Jesus förut-
säger Petrus förnekelse (Matteusevangeliet 26:30-35)
Tisdag Johannesevangeliet 14:1-14 Vägen till Fadern 
(Psaltaren 42:6)
Onsdag Johannesevangeliet 14:15-31 Hjälparen, den 
heliga anden (Femte Moseboken 11:1)
Torsdag Johannesevangeliet 15:1-10 Liknelsen om 
vinstocken (Jeremia 2:21) 

Fredag Johannesevangeliet 15:11-17 Älska varandra 
(Första Johannesbrevet 1:1-10)
Lördag Femte söndagen i fastan: Rubrik: Försonaren: 
Markusevangeliet 12:1-2, Första Moseboken 22:1-14, 
Apostlagärningarna 4:1-12, Psaltaren 103:8-14
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Sjukhuskyrkan i Linköping, för eku-
meniska ungdomsarbete, för vår samarbetskyrka i 
Lambohov, för vår arabiskspråkiga grupp, för alla som 
jobbar inom sjukvården i vår kommun. Och vi ber; 
gör vårt tillsammansskap varmt och konstruktivt. Vi 
tackar och ber för all kyrklig verksamhet i Linkö-
ping, denna vecka ber vi särskilt för: Johannelunds 
församling och deras tjänst för Guds rike. Vi ber för 
församlingarna i Equmeniakyrkans Region öst, 
denna vecka särskilt för: Örserums missionsförsam-
ling och för Österbymo missionsförsamling. Tillsam-
mans med alla församlingar i Equmeniakyrkan 
ber vi för: Arbetet med jämlikhet och jämställdhet 
i Equmenia och Equmeniakyrkan. Välsigna oss med 
modet att prata om det som känns svårt, vishet att 
lyssna klart, och kärlek när vi ser på varandra. Vi ber 
att du ska komma med din försonande ande över oss. 
Vi ber för Filippinerna. Vi ber om Guds kärlek och rätt-
färdighet där hat mellan olika grupper underblåses 
av landets ledare och där summariska avrättningar, 
tillsammans med allt fler politiska fångar, hotar både 
demokratin och individers liv. Vi står tillsammans 
med de modiga representanterna i Equmeniakyrkans 
samarbetskyrka UCCP, som vågar lyfta sin röst mot 
det som händer och tala om en annan väg framåt

Bibelstudium torsdagar under fastan
14 mars. Eleonore Gustafsson: Jag är den 
sanna vinstocken.
21 mars. Britta Hermansson: Jag är grin-
den.
28 mars. Rikard Roitto: Jag är den gode 
herden.
4 april. Marcus Lind: Jag är livets bröd.
11 april. Maria Linder: Jag är världens ljus.
Se kalendariet på sidan 14 för tider och 
mer information.
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Gudstjänster och möten

9 LÖRDAG
14.30 Café Lördag Läs mer på sidan 18.
19.00 Konsert: Gospel United
 Körerna Agape, Fröjda, Mercy och 

Revoice. Läs mer på sidan 8.

10 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
 Den största berättelsen - Törst. Marcus 

Lind. Kören. Medlemsvälkomnande. 
Invigning av solcellerna. Bön- och 
offerdag för pastors- och diakonut-
bildningen. Kyrkkaffe.

12 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Hälsa för alla i Kongo. Ingegerd Rahm. 

Läs på sidan 18.

14 TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Bibelstudium
 Den största berättelsen - Jag är den 

sanna vinstocken. Elenore Gustafsson.

15 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 Domkyrkan. Tema: Helhet.

16 LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska Saoud Bahhi

17 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
 Den största berättelsen - Lamhet. Maria 

Linder. Kyrkkaffe. After Church.

18 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i S:t Lars kyrka.

20 ONSDAG
18.00 SFA-träff

21 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Fåglarna omkring oss – kändisar och 

doldisar. Christer Elderud, fotograf 
och ornitolog. Läs mer på sid 3.

18.00 Nattvardsandakt

18.30 Bibelstudium
 Den största berättelsen - Jag är grinden. 

Britta Hermansson.

23 LÖRDAG
10.30 Brunch om HBTQ-frågan
 Esther Kazen, generalsekreterare i 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och 
pastor i Equmeniakyrkan. Läs mer på 
sidan 18.

24 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
 Den största berättelsen - Rädsla. Mar-

cus Lind. Kyrkkaffe.

26 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 En furste bland sångare – Einar Ekberg 

i ord och ton. Lisen Åberg och Gun-
Marie Axelsson. Läs mer på sidan 18.

28 TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Bibelstudium
 Den största berättelsen - Jag är den gode 

herden. Rikard Roitto.
19.30 Konsert Revoice och Cynthia Nunn
 Läs mer på sidan 8.

30-31 LÖRDAG-SÖNDAG
 Musikkonferensen Läs mer på sid 8.

30 LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska Saoud Bahhi
19.30 Kvällsmöte
 Hjärtats lovsång. Carin Dernulf, Vic-

tor Bodell, Jeanette Alfredsson m.fl. 

31 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
 Roland Hellsten. Missionskyrkans 

kapell. Kör från körspåret under 
Musikkonferensen. Kyrkkaffe.

Samlingar för bön
• Morgonbön mån-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
• Bön inför gudstjänsten 30 minuter före guds-

tjänstens 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.

Missionskyrkan

Mars
2 LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska
 Saoud Bahhi. Knytis - alla är väl-

komna!
13.00 Vernissage
 Bilden som minne. Ingrid Lindén och 

Ulla Lundemo från kostnärsfören-
ingen Kometen. Läs mer på sidan 17.

19.00 Ungdomsmöte
 Läs mer på sidan 11.

3 SÖNDAG Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Kärlekens väg. Maria Linder. Barnväl-

signelse. Insamling till kyrkokontot. 
Kyrkkaffe.

4 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen 
 i Missionskyrkan.

5 TISDAG Fettisdagen
18.00 Tackfest

6 ONSDAG
18.00 SFA-träff
19.00 Askonsdagsmässa
 i Domkyrkan.

7 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Allt om min mamma – schlagerteckna-

ren! Journalisten Åsa Christoffersson 
berättar om Kulla-Gullaböckernas 
illustratör Elisabeth Kugelberg-
Christoffersson. Läs mer på sidan 3.

18.00 Nattvardsandakt



Rätt till ändring förbehålles. Alla kultur-
program sker i samarbete med Studie-
förbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Alla barn är välkomna på söndagar!
I samband med att det är gudstjänst i Missionskyr-

kan 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.
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Lambohovskyrkan
Februari
28 TORSDAG
12.00 Sopplunch med musik och andakt
 Kostnad 30 kr.

Mars
3 SÖNDAG
18.00 Lovsångsmässa
 Leif Jarlbjörn. Ungdomsbandet Prai-

sing.

4-10 MÅNDAG-SÖNDAG
 Kulturveckan i Lambohov.

4 MÅNDAG
19.00 Ungdomarnas kväll 
 med musik, karnevalstema.

5 TISDAG
16.30 Trolleri med Mr Goran.
17.30 Barnklädesloppis

6 ONSDAG
18.00 Askonsdagsmässa Leif Jarlbjörn
19.00 Författarafton
 Helena von Zweigbergk

7 TORSDAG
19.00 Afrikansk afton
 Asim Mayindu & The Ceraphins.

9 LÖRDAG
13.00 Kulturfest
 med musik, dans, mat till självkost-

nadspris.

10 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Leif Jarlbjörn. Kvartetten Four 

Friends.
14.30 Jazz i Lambohov
 Dagens gästartist: Vivian Buczek.

Kostnad 50 kr inkl fika.

12 TISDAG
18.30 Kvällsmässa
 Leif Jarlbjörn.

13 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
 Linda Cederholm.
14 TORSDAG
12.00 Sopplunch med musik och andakt
 Kostnad 30 kr.

Ekängen
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!

April
1 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
 i Missionskyrkan.

3 ONSDAG
18.00 SFA-träff

4 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Tema vatten! Levande vattendrag 

i centrala Linköping och nya sjöar. 
Kommunekolog Anders Jörneskog 
informerar om planerade naturvårds-
projekt. Läs mer på sidan 3.

18.00 Nattvardsandakt
18.30 Bibelstudium
 Den största berättelsen - Jag är livets 

bröd. Marcus Lind.

7 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Den största berättelsen - Hunger. Mar-

cus Lind. Insamling till kyrkokontot. 
Kyrkkaffe.

17 SÖNDAG
10.00 Familjegudstjänst
 Leif Jarlbjörn. Utdelning av dopäng-

lar. Barnkören Joy.

19 TISDAG
18.30 Kvällsmässa
 Leif Jarlbjörn.

24 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Bernt Åkerblad. Flöjtgruppen Ok-

tava.

26 TISDAG
18.30 Kvällsmässa
 Bernt Åkerblad.
27 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
 Maria Åkerström.
28 TORSDAG
12.00 Sopplunch med musik och andakt
 Kostnad 30 kr.
31 SÖNDAG
18.00 Gospelgudstjänst
 Anna-Karin Thalin Karlberg. Jazz- 

och gospelkören Fröjda.

April
2 TISDAG
18.30 Kvällsmässa
 Leif Jarlbjörn.
7 SÖNDAG
10.00 Familjegudstjänst
 Maria Åkerström. Scouterna medver-

kar.
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FASTAN PÅGÅR 6 MARS-20 APRIL 2019. Under denna 
period uppmanar Equmeniakyrkan sin per-
sonal och sina medlemmar till klimatfasta, 
för att minska klimatavtrycken och delta i 
omställningen till ett fossilfritt samhälle. Detta 
motiveras av vår tro på att Gud har skapat oss 
människor till sin avbild, med uppdrag att 
förvalta skapelsen (Första Moseboken 2:15). 
Därför behöver vi ta vårt ansvar att minska 
negativ belastning på Guds skapelse.

Fokus har lagts på de tre områden där våra 
koldioxidutsläpp är som störst: resor, mat och 
återbruk. Gällande resor förordas kollektivtrafik 
framför transportmedel med fossila bränslen så-
som flyg, bil och båt. I matväg rekommenderas 
närproducerat, kravmärkt, Fairtrade och vegeta-
riskt. När det kommer till återbruk uppmuntras 
inköp på secondhand, återvinning och delande.

I Missionskyrkan kommer klimatfastan 
uppmärksammas på olika sätt. Redan nu görs 
en hel del arbete för att minska klimatavtrycken, 
vilket kommer att synliggöras. T.ex. inbjuds 
församlingen till att inviga solcellerna på kyrk-
kaffet den 10 mars och till en klädbytardag på 
kyrkkaffet den 14 april! Nedan följer några tips 
på sådant som både du som enskild medlem och 
vi som församling kan göra under klimatfastan.

Resor
• Åk tåg och buss! Dvs. stanna på marken, 

skippa båtresan och låt bilen stå. Den i 
särklass största miljöboven är flygresor, men 
också korta bilresor i städer – så försök avstå 
dessa och anamma principen ”inte bilen 
under milen”. Använd istället tåg och buss 
för både långa och korta sträckor – det är 
värt att tänka på när du bokar sommarens 
semestermål!

• Cykla eller gå! Gör cykeln vårfin och använd 
stans många cykelvägar. Ibland kan det också 
vara härligt med en långpromenad till desti-
nationen, då blir motionen gjord samtidigt.

• Samåk! Om du av någon anledning behöver 
ta bilen till t.ex. kyrkan, så erbjud någon att 
åka med om du har plats.

Mat
• Minska matsvinnet! För detta krävs planering, 

så att inte onödiga mängder och produkter 
följer med hem från matbutiken. Testa att 
göra en veckomeny. Och prova gärna appen 
”Karma”, där överblivet från dagens lunch 
säljs för halva priset.

• Prova vegetariskt och veganskt! Det går ut-
märkt att laga den mat du brukar, men byta 
ut köttet mot t.ex. soja (ersätter nöt), quorn 
(ersätter fågel) eller oumph. Våga också gärna 

prova nya vegetariska rätter, t.ex. när du äter 
ute. Kanske kan du byta recept med någon, 
eller testa nya vegorätter med en vän?

• Kolla efter märkningar! Köp ekologiskt, 
Fairtrade och närproducerat. Läs på för-
packningen om ursprungsland och undvik 
produkter som färdats långt.

Återbruk
• Välj secondhand! Ta för vana att kolla blocket, 

tradera, shpock eller secondhandbutiker 
innan du gör ett nyköp. Det mesta finns att 
få tag på begagnat i mycket gott skick.

• Återvinn och plastbanta! Hitta närmsta åter-
vinningsstation och få in vanan att sopsortera. 
Undvik plastförpackningar och engångsar-
tiklar, eftersom det tar 450 år för naturen att 
bryta ner en pet-flaska. Köp eller tillverka små 
tygpåsar som du kan köpa frukt och grönt i.

• Testa köpstopp! Avstå från nöjesshopping, 
vilket sparar både på jordens resurser och 
din egen tid. Givetvis kan mat och förbruk-
ningsprodukter köpas i lagom mängder, och 
oumbärliga saker som går sönder får ersättas. 
Låna det du behöver istället för att köpa.

• Kom ihåg Earth hour! 30 mars 20.30-21.30 
släcks lampor och sladdarna dras ut från väg-
gen, för att tillsammans med resten av världen 
spara på energiförbrukningen under en timma.

På klotet

Klimatfasta 2019!

Livet i Lambohovskyrkan
DET ÄR TISDAG EFTERMIDDAG första veckan i fe-
bruari. Och jag sitter vid ”mitt” skrivbord 
i Lambohovskyrkan och skriver dessa rader. 
Det är alltså så som Göran Bondesson skrev i 
förra numret av Medljus att jag är i återbruk 
igen. Och jag är i Lambohov igen.  Här har 
jag varit förut. Flera gånger dessutom. Nu 
gäller mitt förordnande fram till 13 oktober 
i år. Min tjänst är på 50% och handlar i hög 
grad om mässor, andakter, personalmöten, 
planering, teologiska samtal och – hoppas 
jag – ett och ett annat hembesök. Det ska 
också sägas: Jag har blivit väldigt väl mottagen 
i Lambohovskyrkan.

Väldigt mycket är sig likt sedan sist jag var 
här. Men en hel del förändringar har skett. En 
stor skillnad är ju att den här gången handlar 
det om någon form av avvecklingsfas. Sam-
arbetsavtalet är uppsagt av båda parter. Detta 
beror ju på att Equmeniakyrkan överraskade 
oss och drog in båda de anslag vi haft från 
vårt samfund.

En avvecklingsfas skulle ju kunna betyda 
slutfas. Vägs ände. Tack och adjö. Men det är, 
tack och lov, inte tanken med den här avveck-
lingen. En arbetsgrupp med tre personer från 
Slaka-Nykils pastorat och tre personer från 
Linköpings Missionsförsamling kommer att 

jobba för ett värdigt avslut och en spännande 
nystart. Mer om detta så småningom. Inneslut 
gärna den här arbetsgruppen i dina förböner.

Medan jag skriver de här raderna hör jag 
glada skratt och ljud från lekande barn. Det är 
tisdagens eftermiddagsträff, som är i full gång. 
I går kväll fylldes kyrksalen av konfirmander 
med föräldrar. De kom från hela pastoratet 
för att lyssna på Irena Forslind, en av de 
överlevande från andra världskriget. Kyrkan är 
en härlig mötesplats också för alla åldrar. Lite 
senare idag är det dags för ännu ett kurspass 
för gudstjänstvärdarna. 

DET ÄR SNART DAGS för årets Kulturvecka här i 
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På kulturfronten

Bilden som minne
Vid nästa utställning i 
Galleri Magnifik får vi be-
kanta oss med två målande 
konstnärer från Konstnärs-
föreningen Kometen här i 
Linköping: Ingrid Lindén 
och Ulla Lundemo. Ut-
ställningen pågår mellan 
2 mars och 7 april.

Ingrid Lindén är i grun-
den inredningsarkitekt 
vilket man kanske kan 
ana i hennes val av mo-
tiv, 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 med akryl, 
ibland med hjälp av kol. 
Motiven är ofta förestäl-
lande från stadsmiljöer, 
interiörer eller naturen. 
Ingrid säger att hon målar 
i stället för att skriva dag-
bok – ”sådant jag inte vill 

Målning av Ingrid Lindén som ställs ut 2 mars-7 april. Målning av Ulla Lundemo. Vernissage 2 mars kl 13.00.

Lambohovskyrkan. Under tiden 
4 – 10 mars kommer kyrkan 

att präglas av en rad olika 
inslag och olika kultur-

yttringar. 
Programmet ser ur 

så här för närvarande:
Måndag 4 mars kl 

19.00 Ungdomarnas 
kväll med musik, kar-
nevalstema

Tisdag: Barnens dag 
med kl 16.30 Mr Goran 

(trollkarl) och kl 17.30-

glömma att jag faktiskt sett”.
Ulla Lundemo är utbildad byggnads-

ingenjör 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 ut-
ställning 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!

JAN HÄLLGREN

19.00 barnklädesloppis i samarbete 
med Öppna förskolan. Vill man sälja, 
kontakta lisa.falklof@svenskakyrkan.
se

Onsdag: Askonsdagsmässa kl 
18:00. Kl 19.00 samma dag: Förfat-
tarafton med Helena von Zweibergk.

Torsdag kl 19.00 Afrikansk mu-
sikafton med Asim Mayindu & 
Theceraphins.

Lördag kl 13.00-16.00. I program-
met den eftermiddagen ingår bland 
annat följande: scouterna, polisbil, 
Maria Issa, Internationella gruppen, 

Råd & stöd, balett, kulturskolan, 
kvartetten, Yvonne Andersson dikt-
läsning, Ungdomsbandet. 

Här finns alltså något för barn, 
ungdomar och vuxna. Välkomna!

Lambohovskyrkan – arken mitt i 
Lambohovs centrum. Det känns fint 
att ”vara ombord” igen!

BERNT ÅKERBLAD

ETT ÖVERGRIPANDE TIPS är 
att inte göra allt på 
en gång, utan välja 
en ände att börja i. 
För att ta ett person-
ligt exempel har jag 
i nuläget valt att be-
hålla bilen, även om 
den sällan används. 
Istället är jag vege-
tarian, har köpstopp 
ett halvår i taget och 
köpte 95% av alla 
möbler vid flytten 
till Linköping på se-
condhand. Välj ut en 
eller ett par områden 
där du vill satsa, som 
funkar ihop med din 
personlighet och din 
vardag. Lycka till, 
och Guds välsignelse 
över din fasta!

MARIA LINDER
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På kyrktorget

Brunch om HBTQ-frågan
Välkommen till en brunch med Feminist-
pastorn lördag 23 mars kl 10.30! Esther Kazen 
är generalsekreterare i Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd och pastor i Equmeniakyrkan. På 
sociala medier kallar hon sig Feministpastorn 
och har över 20 000 följare på Instagram. 
Där skriver hon om tänkvärda inlägg om 
feminism, HBTQ och människors lika värde 
utifrån bibeln och ett kristet perspektiv.
     Esther har skrivit ett kapitel om att vara ung 
och HBTQ i frikyrkan i boken ”Välkomna 
varandra – bejakande perspektiv på homo-
sexualitet i frikyrkan” (2017). För att vi ska 
kunna tänka till och prata om denna fråga i 
Equmenia och församlingen har vi bjudit in 
Esther till Missionskyrkan i Linköping. Där-
för inbjuds ungdomar och ledare i Equme-
nia, unga vuxna samt hela församlingen till 
samlingen med Feministpastorn. Givetvis är 
man också välkommen om man är medlem i 
en annan församling.
     Kl 10.30 lördag 23 mars serveras vegetarisk 
och vegansk brunch. Kl 11.00 pratar Esther 
om HBTQ i kyrkan. Därefter får vi prata i 
smågrupper och sedan ställa frågor till Esther. 
Samlingen avslutas senast 12.30 med bön. Vi 
förväntar oss ett samtal i respekt för att det 
finns olika åsikter. För frågor om samlingen, 
kontakta pastor med ungdomsansvar Maria 
Linder (kontaktuppgifter finns på s.6). Varmt 
välkomna!

MARIA LINDER

Gemenskapseftermiddag
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 regel-
bundet 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, kaf-
feservering med hembakat bröd, smålotterier 
och trevlig samvaro!

Tisdag 12 mars kl 14.00 är temat Hälsa för 
alla i Kongo – Ingegerd Rahm från Skärblacka 
berättar om sin barndoms Kongo och dagens. 
Ingegerd växte upp i Republiken Kongo och 
Kongo Brazzaville. Hennes föräldrar Signe 
och Sigurd Skogert var missionärer. Det blev 
många flyttningar mellan två kulturer. Detta 
har präglat Ingegerd. Ingegerd flyttade till 
Sverige vid 15-årsåldern för att gå på gymna-
siet och till vidare utbildningar. Genom åren 
har Ingegerd varit tillbaka i Kongo många 
gånger, eftersom hon har starka band och 
många vänner i Kongo. Senaste gången var 
i augusti 2018, när Equmeniakyrkan firade 
Missionsstationen Indo 100 år. Hela arbets-
livet har Ingegerd varit distriktsläkare. Sjuk-
vården är mycket eftersatt i Kongo, därför har 
Equmeniakyrkan och dess samarbetskyrka i 
Kongo startat projektet Hälsa för alla i Kongo. 
I arbetsgruppen för att ta fram underlag för 
projektet är Ingegerd en viktig person med 
sin kunskap om Kongo och sin kompetens 
som distriktsläkare. 

Tisdag 26 mars kl 14.00 är temat En furste 
bland sångare – Einar Ekberg i ord och ton med 
Lisen Åberg och Gun-Marie Axelsson. Lisen 
och Gun-Marie spelar och sjunger kända 
sånger från Einar Ekbergs rika repertoar. De 
berättar också glimtar från Einar Ekbergs liv. 

Tisdag 9 april kl 14.00 är temat En sång en 
gång... Lasse Svensson spelar dragspel, sjunger 
och berättar. Det blir också allsång. 

Välkomna till dessa intressanta tillfällen!
GUDRUN EKLUND

Klintagårdsnytt
I år har det inte varit mycket till vinter på 
Öland och Klintagården. Idag, fredagen den 8 
febr. är gräsmattorna gröna, solen värmer och 
fåglarna kvittrar. Det känns vårligt i luften, 
även om det fortfarande är vintermånad. Nu 
är önskan att det blir så. För här på gården 
har förberedelserna inför sommarsäsongen 
påbörjats. Det är programplanering, jobb-
ansökningar, leverantörsbesök m.m. Den 
här vintern har vi inte påbörjat några större 
projekt, liknande tidigare år. Men det är ändå 
en del underhåll och installationer som skall 
utföras. Veckan innan påsk har vi planerat 
för arbetsdagar. Då är alla som vill och har 
möjlighet välkomna att ”öppna upp” gården 
för våra kommande gäster. När väder och vind 
tillåter kommer vi även påbörja yttre under-
håll och målning av våra stugor. Här finns 
det utrymme för många hjälpande händer. 
Välkommen att höra av dig. Tack vare alla ni 
volontärer, ideella insatser, gåvor, omtanke 
och förböner är det möjligt att driva och 
utveckla gården. Innan sommarens program 
och midsommarfirandet inbjuder vi till val-
borgsmässofirande och Morsdagsbuffé. Följ 
oss gärna via hemsidan, Facebook, Instagram.

MIKAEL BÅGE, FÖRESTÅNDARE PÅ KLINTAGÅRDEN

Gårdspastor på Klintagården
Vecka 29 är en av våra medlemmar, Jörgen 
Tholander (pastor och nu verksamhetsutveck-
lare på Bilda), gårdspastor på Klintagården. 
Han kommer tillsammans med sin familj att 
finnas till för gårdens besökare och semester-
firare. Naturligtvis blir han extra glad om han 
får se några bekanta ansikten. Kommer du dit, 
hör gärna av dig till gårdspastorn! 

BIRGITTA JACOBSSON

På regionfronten



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

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

Missionskyrkans egen
brödleverantör

Tårtor, smörgåstårtor, matbröd,
kaffebröd, smörgåsar, sallader.

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

”Allt från den fina bröllopsmiddagen till 
den enklare tillställningen.

Vi har något för alla!”

Bröllop • Catering
Lunchservering

Telefon 013-13 77 97
Industrigatan 15 • 582 77 Linköping

www.restaurangviktor.se

Uhlins KONST
Ta v l o r & In r a m n I n g a r

Anders Uhlin
Snickaregatan 48   582 26 Linköping

070-200 84 56

Öppettider: Måndag-Fredag 07.00-18.00,
Lördag 08.00-16.00, Söndag 10.00-16.00.

Välkommen!

Installera miljövänlig egen el
med solceller!

Kontakta oss: www.gfsol.se, info@gfsol.se 
Daniel Fritzson, 0768-134916

Per Gudmundsson 0705-407049

telefon 013-24 98 21

 Måndag-Fredag: 10.00-18.00
 Lördag: 10.00-16.00
 Söndag: Stängt

www.westergrensbegravningsbyraer.se

Personlig service
dygnet runt.

Tel 013-12 20 59
Apotekaregatan 10
582 27 Linköping

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 vernis-

sager

BLI MEDLEM I 
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

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

Konst-
föreningen



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

Ebba Tholander.

”I skolan har jag alltid stått upp för min kristna tro och jag är väldigt tacksam för att 
mina  klasskompisar har respekterat det.”

Berätta lite om din barndom och dina första min-
nesbilder av vad kristen tro kan vara.
Jag föddes i Stockholm och flyttade tillsammans 
med min familj till Linköping när jag var 1 år 
gammal, då min pappa började arbeta som 
ungdomspastor i Missionskyrkan. Mina första 
minnesbilder av vad kristen tro kan vara är från 
många besök på församlingsgården Samlan, 
som drivs av Svenska kyrkan i Tallboda. Dit 
gick jag, min lillasyster och min pappa varje 
måndag, då han var ledig. Vi deltog i sång, 
musik, utflykter. Vi åt också sopplunch och 
pannkakor. Ett annat minne av vad kristen tro 
kan vara är från Skattkistan i Missionskyrkan, 
där jag träffade många kompisar. 
Berätta lite om barn- och ungdomsarbetet som 
du har vuxit upp i. 
Jag har varit med i mycket barn- och ungdoms-
arbete under min uppväxt. Till exempel har jag 
varit med i söndagsskola, scout och barnkör i 
både Linghemskyrkan och Missionskyrkan. 
Just nu går jag några tillfällen på Grandios i 
Missionskyrkan. Jag har alltid värdesatt att det 
finns ett barn- och ungdomsarbete som jag kan 
ta del av i kyrkan. Jag tror det är viktigt både för 
en själv och församlingen, eftersom det många 
gånger leder till ett aktivt deltagande. Att jag 
har varit med i barn- och ungdomsarbete i olika 
församlingar har också berikat mig genom att 
jag har fått ett större perspektiv på kyrkan. Jag 
har fått se både fördelar och nackdelar samt lik-
heter och skillnader mellan olika församlingar 
och deras barn- och ungdomsarbete. 
Har du varit med på någon lägerverksamhet? 
Berätta.
Ja, jag har varit med på många lägerverksamhe-
ter. Jag skulle säga, att läger är bland det bästa 
jag vet. Jag tycker om att träffa nya människor 
och upptäcka nya platser. Under åren har jag 
bland annat varit med på scoutläger, tonårs-

läger, konfaläger, nyårsläger, församlingsläger, 
skidläger och olika konferenser. 
Du är väl inte färdig med dina studier än? Vad 
ägnar du dig åt?
Nej, det är jag inte. Jag går just nu andra året på 
det naturvetenskapliga programmet med inrikt-
ning samhälle och musik på Katedralskolan i 
Linköping.

Några specialintressen?
Ja, jag har alltid varit en fysiskt aktiv person med 
mycket energi. Jag har därför ett stort intresse 
för träning. Jag har bland annat spelat fotboll, 
innebandy och gått på gymnastik under min 
uppväxt och än idag dansar jag. Andra intressen 
jag har är musik och mode. Jag har även spelat 
tvärflöjt och varit med i barnkören, Unga röster 
i Linghemskyrkan.
Hur upplever du att vara en kristen ungdom i din 
kontakt med klasskompisar som inte är kristna?
Jag upplever att det är lättare nu än vad det 
var för några år sedan. Det beror på att jag har 
blivit tryggare i mig själv och i min kristna tro. 
Jag har också fått en större kunskap om vad den 

kristna tron innebär. Jag har nästan aldrig gått i 
en klass med fler kristna än jag, vilket har gjort, 
att jag har skiljts från mängden och ställts inför 
en del frågor. Ibland kunde det vara svårt, men 
jag har alltid stått upp för min kristna tro. Jag 
är väldigt tacksam för att mina klasskompisar 
har respekterat det. 
Det talas mycket om att ungdomar och inte minst 
tjejer lätt hamnar i psykiska problem. Om du 
tänker på dina kontakter i vardagen med andra 
ungdomar, känner du då igen den verklighetsbil-
den i någon mån?
Ja, det gör jag. Jag upplever, att många känner sig 
stressade och pressade, framför allt inom skolan, 
därför att många har höga krav på sig själva och 
är rädda för att misslyckas. I dagens samhälle 
finns det också många val man kan göra, vilket 
kan skapa en osäkerhet hos flera och bland annat 
leda till beslutsångest och oro inför framtiden.  
Finns det någon verksamhet som du tror skulle 
betyda mycket för dig, men som saknas i för-
samlingen nu?
Ja, det finns det. Jag är en person som tycker 
om utmaningar och som vill göra skillnad samt 
påverka andra människor i min omgivning. 
Därför har jag bestämt mig för att åka på en 
missionsresa till Portugal i vår med ungdomar 
och ledare från Ryttargårdskyrkan och Mis-
sionskyrkan. Min förhoppning är att vi ska växa 
som människor och i den kristna tron samt att 
vi ska få uppleva en god känsla av att tjäna andra 
människor. Jag tror och hoppas att det kommer 
bli en resa att minnas för livet.
Vilka planer har du för kommande yrkesliv?
Jag har alltid varit en ambitiös elev som har gått 
in för skolan, men jag vet inte riktigt vad jag vill 
göra efter gymnasiet. Jag går det naturveten-
skapliga programmet, därför att jag har ett stort 
intresse för många olika ämnen. Det ger även en 
stor behörighet inför vidare studier.

EBBA THOLANDER I DIALOG MED ROLF MALMBERG


