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Omskakande veckor
VISST, LIVET GÅR VIDARE. Som om inget särskilt hade hänt. 
Vardagsrutinerna anmäler sig alldeles som vanligt. 
Veckoschema efter veckoschema fullföljs. Livspuss-
let blir lagt, det ena efter det andra.

Allt har varit och är som vanligt. Men ändå inte.
Och visst, veckoprogram efter veckoprogram 

i Missionskyrkan har genomförts. Samling efter 
samling. Konferensgäst efter konferensgäst har 
kommit och gått. Servicegrupp efter servicegrupp 
har städat och serverat. Psalm efter psalm har vi 
sjungit. Sammanträde efter sammanträde har vi 
hållit. Beslut efter beslut har vi fattat. Gudstjänst 
efter gudstjänst har vi firat. Kollekt efter kollekt 
har vi samlat in. Körövning efter körövning har vi 
genomfört. Scoutsamling efter scoutsamling har 
vi också genomfört.

Allt har varit och är som vanligt. Men ändå inte.

VI HAR VECKOR BAKOM OSS som skakat om oss. Veckor som 
ställt oss inför en form av myndighetsutövande, 
som vi kanske hört talas om, men som vi väl 
knappast trott skulle bli en del av vår nya vardag. 
Brutalare än vi kunnat ana hanns vi upp av den 
gamla insikten ”Lider en kroppsdel, så lider också 
alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också 
alla de andra”, en insikt som Paulus beskriver i sitt 
första brev till församlingen i Korinth.

En av de våra, en av våra vänner, en som med 
sitt stora leende hälsat på oss söndag efter söndag, 
en som läst bibeltexter för oss i vår kyrka, alltså 
verkligen en av de våra fördes till Åstorp i Skåne. 
Inte för att hälsa på släkt eller för att få vara med om 
skön Spa-upplevelse. En av oss fördes till förvaret 
i Åstorp för att bli utvisad till Afghanistan. Och 
ända in i märgen, ända in i hjärtats dolda bönevrå 
blev det alltså bländande och smärtsamt klart för 
oss att ”Lider en kroppsdel, så lider också alla de 
andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla 
de andra.”

Och som detta med-lidande tog fart! Vilken del-
aktighet. Förbönerna. Ljuständningarna. Resorna 

till förvaret i Åstorp. Orossamtalen. Facebookinläg-
gen. Manifestation på torget. Upprördheten. Vi tål 
helt enkelt inte att en av de våra drabbas av den 
kalla myndighetsmisstron. Tack gode Gud för det 
heliga upproret!

När detta skrivs vet vi inte hur detta smärtsamma 
skeende utvecklat sig.

Om det overkliga, som bara inträffar mitt i den 
ordinära tillvaron, handlar Bibelns stora berät-
telse. Den berättelse som presenterar oss för Gud i 
utgivandet och lidandet och Gud i uppståndelsen. 
Livet gick verkligen vidare också i Jerusalem. Som 
om inget hade hänt. De allra flesta fullföljde såväl 
vardagsbestyr som påskhelgsprogrammet. Påsk 
skulle firas. Gästande familjemedlemmar, på tillfäl-
ligt besök i Jerusalem för att fira påsk, skulle förses 
med mat och husrum. Templet skulle besökas. 
Samtal skulle föras i synagogorna, intensiva samtal.

LIVET GICK VIDARE I JERUSALEM. Nästan som vanligt. Nästan 
som om inget särskilt hade hänt. Men ingenting 
var egentligen som vanligt. Den där fredagen var 
dagen då Gud själv, i Jesu gestalt, blivit avrättad. 
Ofattbart!

Långt, långt innan detta skrivs har vi haft kun-
skap om hur det gick. Bibelns fyra evangelier har 
förmedlat berättelserna om de sörjande kvinnorna, 
om den tomma graven och om de uppståndel-
seberättande kvinnorna. Och sedan har kyrkan 
fortsatt att förmedla skildringen av det ofattbara, 
skildringen av en Gud som i Jesu gestalt går in i en 
död för att sedan träda fram i uppståndelsens ljus. 

Ofattbart. Och verkligt. Verkligen verkligt, 
verkligt. Tack gode Gud för den heliga påsken.

På intervju

Marianne fixar direktsänd radiogudstjänst från Missionskyrkan
Gudstjänsten från Linköpings missionskyrka 
den 5 maj kommer att direktsändas i SR P1. 
Medljus har pratat med Marianne Greip från SR 
Kronoberg och ställt lite frågor omkring detta 
till henne.

Berätta lite om dig själv och din yrkesroll kopplad 
till den här radioutsändningen.
Jag är projektledare för gudstjänster och 
morgonandakter i P1 och producerar även 
dessa program med Växjö som bas. Det 
är jag som leder arbetet inom redaktionen 
och planerar det vi gör tillsammans med 
de andra producenterna. Jag tar också emot 
synpunkter och tankar från alla lyssnare och 
håller i redaktionens utvecklingsarbete. Men 
det finns även ett stort andligt intresse, som 
jag nu kan få utlopp för i den här nya rollen, 
som jag har sedan ca 1 ½ år tillbaka. När ni 
möter mig i Linköping, så är jag producent 
för radiogudstjänsten och arbetsledare för 
vårt team på plats. Det är jag som ansvarar 
för att vår sändning från er kyrka ska låta bra.
Hur många lyssnare har en radiogudstjänst på 
ett ungefär?
Glädjande nog har lyssningen på våra guds-
tjänster i Sveriges Radio P1 ökat det senaste 
året och ligger i genomsnitt på 225 000 nu. 
Det är nästan 400 fullsatta kyrksalar i Mis-
sionskyrkan i Linköping.

Hur långt innan bestäms det var gudstjänsten 
ska komma från och hur görs urvalet? 
De flesta gudstjänster bestäms ganska långt i 
förväg. I september – oktober sker den över-
gripande planeringen för nästkommande år. 
Då börjar man ta kontakt med de kyrkor, som 
man, som producent, vill sända ifrån. Urvalet 
görs med lite olika kriterier, som geografi och 
samfund. Men det viktigaste är att vi inom 
redaktionen på förhand vet, att vi kan få ett 
bra innehåll i form av tal och musik.  Redan 
nu har vi planerat tre gudstjänster för 2023. 
De blir ett samarbete med Sveriges Radios 
symfoniorkester och Radiokören för att 

Bernt 
Åkerblad

VIKARIERANDE PASTOR I 
LAMBOHOVSKYRKAN OCH VICE 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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Marianne fixar direktsänd radiogudstjänst från Missionskyrkan Nu börjar vi längta efter att få uppleva våren på 
olika sätt! Det kan bland annat innebära att få 
resa bort en dag och få nya upplevelser. En resa 
till Vadstena kan vara en sådan möjlighet för 
alla er som besöker RPG eller deltar i Gemen-
skapseftermiddag liksom för vännerna i SFA. 
Resan går av stapeln torsdag 9 maj. Anmälan 
görs på lista som finns vid Informationen vid 
Missionskyrkans entré. Om du har frågor så 
kan du gärna ringa mig, Birgitta Larsson, tel 
0768-31 30 66.
Välkommen att följa med på en intressant resa 
med tema Heliga Birgitta. Vi får sakkunnig 
guidning såväl vid besöket i Sancta Birgitta 
Klostermuseum som i den vackra Klosterkyr-
kan. Lunch och eftermiddagskaffe ingår! (Vi 
åker buss från Missionskyrkan och bussen finns 
med även i Vadstena för förflyttningar, så ingen 
behöver vara orolig för att det blir långt att gå.) 
Priset per person kommer att vara 350 kr!
Men innan Vadstenaresan har vi i RPG två 
intressanta program i april dit alla är välkomna!
Torsdag 4 april kl 14.00 får vi besök av kom-
munekolog Anders Jörneskog som berättar och 
informerar om planerade naturvårdsprojekt  
under rubriken Tema vatten! Levande vatten-
drag i centrala Linköping och nya sjöar.
Onsdagen 17 april kl 14.00 är alla välkomna till en 
gemensam RPG-samling i Pingstkyrkan Cupo-
len, där Emy Stahl från Jönköping gestaltar Lina 
Sandells liv i en musikalisk monolog. Dessutom 
får vi besök av regionrådet Torbjörn Holmqvist 
som informerar om Regionens Pensionärsråd.
Välkomna till dessa samlingar i vårens tid!

BIRGITTA LARSSON

RPG står för Riksförbundet Pensionärsge-
menskap och är en av de fyra pensionärs-
organisationer som ingår i regeringens 
pensionärskommitté. I Missionskyrkan i 
Linköping arrangerar RPG varannan tors-
dag kl 14.00 intressanta program inom 
kultur, kyrka, samhälle och vetenskap.  Alla 
är varmt välkomna!

Vadstena, vatten och Lina Sandell

uppmärksamma att gudstjänsten i radio 
fyller 100 år!
Varför valdes vår församling ut för detta?
Det var lite mer en tillfällighet. Jag träffade 
en ung läkare, som pluggat i Linköping.
Hon berättade, att hon då ofta besökt er 
kyrka. Hon berättade också om de svensk-
arabiska gudstjänsterna. Jag kände direkt, 
att det var något jag ville förmedla till våra 
lyssnare. Jag har en kristen kollega från Sy-
rien och vet, hur viktigt det är för honom 
och hans vänner att ta del av bibeltexter och 
predikan på sitt hemlands språk.
Hur långt innan tas kontakten med sändande 
församling?
Oftast direkt i samband med att man som 
producent valt ut den aktuella kyrkan. I ert 
fall var det ca ett halvår innan.
Är alla radiogudstjänster direktsända?
Nej, de flesta gudstjänster i radio är in-
spelade i förväg. Ofta på församlingarnas 
önskemål, men ibland även för att det är 
komplicerade inspelningar med många 
olika musikinslag. På så vis får vi möjlighet 
att mixa musiken i efterhand, så att den låter 
så bra som möjligt.
Hur många från SR är involverade i en direkt-
sändning?

På plats i Linköping är det jag och två tek-
niker: Magnus Larsson, som i första hand 
sitter i bussen utanför och mixar tal och 
musik, och Magnus Walfridsson, som drar 
kablar och sätter upp mickar. Det är också 
han som ansvarar för att sändningen från 
oss når Kaknästornet och Sveriges Radio 
i Stockholm. Hur många som lägger sina 
händer på vår sändning på vägen vet jag fak-
tiskt inte, men det mesta sker automatiskt.

Vill du berätta något om innehållet?
Den frågan kanske är bättre att ställa till 
Maria Linder och Saoud Bahhi. Vi har 
haft ett inledande planeringsmöte i bör-
jan av februari. Då berättade jag lite om 
vilka förutsättningar vi har. Sändningens 
längd och önskemål på mängd musik t ex. 
Utifrån detta planerar de sedan vidare hur 
gudstjänsten läggs upp. En utgångspunkt är 
att gudstjänsten förrättas på både svenska 
och arabiska.

Vad förväntar ni er från församlingen?
Att de är på plats en halv timme innan 
direktsändningen börjar. Då gör vi sound-
check med församlingen och sjunger 
igenom alla sånger och psalmer där för-
samlingen ska sjunga. Och så hoppas jag 
att alla sjunger av hela sitt hjärta, så att vi 
från Linköping når ut över hela Sverige. 
Sändningen börjar kl. 11.03.
Något annat du vill framföra till Medljus läsare/
den gudstjänstfirande församlingen?
Vi är väldigt glada över att få göra den 
här gudstjänsten och att få besöka er. Jag 
hörde så mycket gott från er från min vän 
läkarstudenten. Denna positiva känsla hon 
upplevde hos er, hoppas jag, att vi genom 
etern kan föra vidare till våra lyssnare. 

Vi önskar er välkomna hit och hoppas på en 
fullsatt kyrka och många radiolyssnare runt 
om i Sverige.

BIRGITTA JACOBSSON

Marianne Greip projektleder direktsänd radiogudstjänst 
från Missionskyrkan i Linköping söndag 5 maj.
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På fest

Tackfest för alla frivilligarbetare i Missionskyrkan!
DET MINGLADES FRISKT på kyrktorget bland alla 
frivilligarbetare, eller volontärer, som man 
ibland säger. Temat var 90-tal, med tanke på 
att tackfesten var ett startskott för Missions-
kyrkans 25-års jubileum. Flera av deltagarna 
hade gjort djupdykningar i sina garderober. 
En och annan klänning och kostym fick den-
na kväll komma ut i ljuset. Det var verkligen 
länge sedan sist. Några var glatt överraskade 
att passformen fortfarande var acceptabel. 
90-talssånger sjöngs, bildkavalkader från förr 
beundrades. Minnen lockades fram: Men 
titta, där står ju jag... Stämningen var verkli-
gen på topp! Gunnel Karlsson, församlingens 
verksamhetsledare, hälsar välkommen genom 
sorlet och poängterar hur viktigt det är med 
alla frivilligarbetares insatser för att förverkliga 
Missionskyrkans visioner och mål. Många av 
församlingens visioner har blivit förverkligade 
genom allas arbete och böner. Det har gått bra 
fram tills nu. Nu tar vi nya tag genom nya 
visioner och böner in i nästa 25-årsperiod.

I DET GLADA MINGLET fångade Medljus reporter 
några deltagare, som villigt delade med sig 
av sina erfarenheter och minnen.

Vad minns du särskilt inför bygget av Nya Mis-
sionskyrkan?
Barbro: Jag kommer aldrig att glömma första 
spadtaget. Mina barnbarn grävde för fullt och 
tyckte det var roligt.

Redan i gamla Missionskyrkan blev vi 
indelade i städgrupper, för att vi skulle fort-
sätta med det i Nya Missionskyrkan. Tänk 
så mycket lättare det blev att städa i vår nya 
kyrka! Det blev också en fin gemenskap, 
eftersom vi alla i städgruppen träffades på 
lördagen och fikade tillsammans i samband 
med städningen.

Jag har också hela tiden varit i Informa-

tionen och är det fortfarande. Det har jag 
så många roliga minnen ifrån. Vi har fått så 
mycket positiv respons från människor som 
kommit till kyrkan. Man tyckte, att det var 
trevligt med en öppen kyrka. Tänk så många 
glada konferensgäster jag har pratat med!

Vi hade stora visioner för vår nya kyrka 
och det har blivit verklighet! Det tycker jag 
är fantastiskt!

Eva: Jag minns särskilt första spadtaget. Våra 
barn och deras kompisar grävde för fullt. Det 
var stort!

Vi var ett stort gäng som träffades i gamla 
kyrkan och sydde gardiner till caféet. Gar-
dinerna var gula, vita och blå. Vi bildade 
också egna cafégrupper genom att ringa till 
kompisar. Det var skojigt!

Staffan: Jag var med i kommittén inför beslu-

tet av nya kyrkan. När sedan kyrkbygget var 
igång, gick vi ibland runt och tittade. Det var 
spännande att se kyrkan växa fram. Till en 
början var det kalt, eftersom det enbart var 
betong. Jag kände, att det var kul och konkret 
för nu blir det verklighet.

Tomas: Jag minns, att vi i senior (som på den 
tiden var ungdomar över scoutåldern) hade 
tävling i att göra pepparkakshus. Min grupp 
fick tag i en ritning på nya kyrkan, som vi 
gjorde vårt pepparkakshus efter. Det var kul 
och resultatet blev bra.

Vad tycker du om tackfesten?
Erika: Det är jätteroligt, att så många har gått 
in för temat 90-tal. Det är kul att blanda alla 
åldrar. Det känns, att det är ett öppet klimat 
i kyrkan.

Hamar: Jättetrevligt med alla åldrar!

Sune: Så här roligt har man nog inte i någon 
annan kyrka. Kul med församlingsförestån-
darens ”busringningar” där han bl a försökte 
boka simhallen för en kurs i ”Att gå på vat-
ten” ! Blir kursen av, så anmäler jag mig (med 
glimten i ögat)!

Rasmus: Jätteroligt att se alla uppklädda till 
90-talet! Jag växte upp på 90-talet, så jag var 
bra på quizet.

Saoud: Roligt att se så många nya ansikten!

Gun-Britt: Roligt att alla åldrar blandas. 
Jättetrevligt att klä upp sig! Det har känts 
välkomnande. Tänk så trevlig personal vi har! 
Dessutom är de så påhittiga och musikaliska. 
Man blir så glad, när det är så här varmt och 
trivsamt.

GUDRUN EKLUND

”90-talssånger sjöngs, 
bildkavalkader från 

förr beundrades. Min-
nen lockades fram: 

Men titta, där står ju 
jag... Stämningen var 
verkligen på topp!”
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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

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

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

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. Förhoppningsvis får någon annan 
glädje av ett plagg du sällan använder. 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

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 finns på sidan 8.

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 
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
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På kyrkbacken

Bön om tid för fred
TID ÄR I GRUNDEN det mest jämställda vi har i 
världen. Alla har nämligen 24 timmar varje 
dygn, alltså 8760 timmar varje år. Däremot 
har vi olika antal år till vårt förfogande och 
olika förutsättningar att själva bestämma över 
vad vi lägger tid på. T.ex. behöver familjer 
anpassa sina scheman efter varandra. Lågav-
lönade runtom i världen behöver arbeta mer 
för att få ihop ekonomin. Även hälsan avgör 
hur mycket vaken och fri tid vi har, som inte 
behöver tillbringas på t.ex. sjukhus. 

Vissa verkar ha fler timmar på dygnet för 
att de får mycket gjort. Men de lever inte i ett 
parallellt universum med 30-timmars-dygn. 
De sover inte alltid mindre än oss andra. Det 
är bara så att de prioriterar och använder sin 
tid väl. Enligt en googling verkar sådana per-
soner vara bra på att säga ja och nej till rätt 
saker, fokusera, prioritera det viktigaste och 
vara målinriktade. De drivs av meningsfull-
het, grundade värderingar, sina styrkor, det 
som ger dem lycka (i relationer och intressen) 
och att utveckla andra. 

Ett konkret exempel på denna förmåga 
till prioritering och fokus finns i boken 
”Jag sprang med kenyanerna”. Där berättar 
Adharanand Finn att kenyanska elitlöpare 
endast gör tre saker varje dag, om och om 
igen: springa, äta och vila. De uppfyller inte 
riktigt hela listan på egenskaper för att maxi-
mera sin tid, men närapå. För oss som inte 
är elitlöpare känns kanske listan ouppnåelig. 
Andra känner igen sig i listan, men får ändå 
inte tiden att räcka till.

”ALLT HAR SIN TID”, säger Predikaren (3:1). En del 
av vår tid styr vi inte över, såsom hur många år 
vi får leva: ”en tid för födelse, en tid för död” 
(3:2a). Men andra delar av vår tid har vi mer 
möjlighet och ansvar att bestämma över än 
vad vi kanske tror: ”en tid att plantera, en tid 
att rycka upp” (3:2b). Ibland är det självklart 
vad det är tid för: vårstädning, höstmys och 

sportlovsskoj har sina givna tidpunkter. De 
kenyanska elitlöparna har få saker att välja 
mellan, vilket också underlättar prioriteringen 
av tid. Men ibland är det oklart vad det är 
tid för just nu och vad vi ska prioritera för 
tillfället. Är det tid för att riva ner eller bygga 
upp, sörja eller dansa, kasta stenar eller samla 
stenar (3:3-5)?

I skrivande stund skulle jag ha varit på 
retreat. Jag skulle ha stängt av telefonen och 
varit tyst i mer än fyra dygn. Men det finns 
”en tid att tiga, en tid att tala” (3:7), ja, rentav 
en tid att höja sin röst. Nu var det tydligt att 
det inte var tid att i stilla tystnad samtala med 
Gud inne på kammaren. Nu var det istället tid 
att tillsammans med andra högljutt protestera 
till både Gud och myndigheter, i kamp för att 
förhindra utvisningen av en församlingsmed-
lem och vän. Var det rätt prioritering? - Jag 
kan inte tänka mig något annat. Är jag alltid så 
här vis med att använda min tid? - Knappast.

Tid är i grunden både det mest jämställda 
vi har och något de allra flesta har gott om – 
hela tusentals timmar per år. Men ibland är 
det ändå ont om tid, inte bara pga. felprio-
riteringar. Ibland är det bråttom helt enkelt 
för att tiden är en ändlig resurs och pga. livets 
förutsättningar och tajming. Sekunder spelar 
roll när vi missar tåget, när någon gör mål i 
matchens övertid och när någon utsätts för 
brott eller orättvisa. För att kunna agera i rätt 
tid - oavsett vad det handlar om och oavsett 
om det är bråttom eller inte - krävs inte bara 
prioriteringsförmåga och fokus, utan också 
lyhördhet och flexibilitet.

I APRIL MÅNAD KOMMER vi att röra oss mellan olika 
tider. Månaden börjar med fasta, fortsätter 
med palmsöndag och följs sedan av både 
korsfästelse och uppståndelse. Vi rör oss 
alltså flera gånger fram och tillbaka mellan 
”en tid att gråta, en tid att le” (3:4). Vi rör 
oss i ett spänningsfält av ytterligheter. Om 

spänningen blir för stor blir den påfrestande. 
Dessa tvära kast underlättas om vi är lyhörda 
och flexibla, alltså om vi är uppmärksamma 
på påskens budskap och beredda att följa dess 
dramaturgi. Samma sak gäller de tvära kasten 
i livet: lyhördhet och flexibilitet gör att vi kan 
hantera vår tid bättre, både den vi kan styra 
över själva och den som drabbar oss bortom 
vår kontroll.

Det finns också något mer - eller rättare 
sagt någon mer - som kan hjälpa oss att röra 
oss i spänningsfältet, både i påskens berättelse 
och i våra egna liv. Någon som har makt att 
hjälpa oss med både den tid vi själva kan styra 
och den vi inte kan råda över. Någon som kan 
hjälpa oss att prioritera och fokusera, vara 
lyhörda och flexibla. Någon som väl känner 
till tajmingen för att agera i rätt tid. Någon 
som själv drabbats av spänningsfältet av livets 
ytterligheter. Någon som står över både tid 
och rum och därför vet vad som hände igår, 
vad som händer idag och vad som ska hända 
imorgon. När vi själva känner oss drabbade 
eller jäktade av tidens ändlighet, så finns det 
bara en att gå till som inte begränsas av tid - en 
som är oändlig och dessutom oerhört mäktig.

Predikaren avslutar sitt avsnitt med att det 
finns ”en tid för krig, en tid för fred” (3:8). 
Just nu förs ett krig mot svenska myndigheter, 
för att en församlingsmedlem och vän inte ska 
behöva skickas till ett krig i ett annat land. Just 
nu ber jag till Gud, som både har tiden i sin 
hand och som är fredsfursten, att det snart 
blir tid för fred. På alla fronter. Fortsätt be 
för detta påskmirakel! 

Maria 
Linder

PASTOR 
MED UNGDOMSANSVAR
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På påskfronten

Fint till påsk!
Vårens städinsats för stora och små i 
Missionskyrkan går av stapeln 4-6 april. 
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!

Medljus har ställt ett par frågor inför påsken till 
några personer.
Frågorna är:
1.Vad betyder påsken för dig?
2. Hur ska du fira påsken detta år?

Ragnar
1. Påsken är för mig den största högtiden. 
Utan påsken hade vi inte varit där vi är idag.  
Påsken sammanfaller  med årstiden vår som 
ger oss något nytt. Påsken och våren ger oss 
hopp och ljus.
2. Påsken är den stora veckan i Bjärka Säby. 
Det kommer mycket folk på skärtorsdagen 
och firar Agapemåltid. Det är alltid en fin 
upplevelse.

Jag firar långfredagens gudstjänst i Mis-
sionskyrkan med det avdukade nattvardsbor-
det. Jag vill också fira påskdagens gudstjänst i 
glädje i Missionskyrkan.

Birgitta
1. Ljuset kommer med våren i livet och det 
spirar i naturen.

2. Just denna påsk ska jag fira på Österlen. 
Där blir det både påskfest och bröllopsfest. 
Det är en släkting till mig som ska gifta sig.

Johanna
1. Det är en tid, när vi samlas kring varför vi 
tror. Man får också stanna upp lite och tänka 
utanför sig själv. När jag är ledig, går jag till 
kyrkan under påsken.
2. Just denna påsk blir det en överrasknings-
fest för en kompis som fyller 20 år.

Rasmus
1. Från min uppväxt är jag inte van att fira 
påsk i kyrkan. Nu uppskattar jag att fira 
fastan. Fastan är viktig, genom att man ska 
avstå från något, som kan var bra för världen.
2. Hela påskhelgen ska jag fira i Halland 
tillsammans med 10-14 släktingar. - Detta är 
en tradition. Då träffar jag bl a min morfar 
och mormor.

GUDRUN EKLUND

Vad betyder påsken för dig?

Påsken i Missionskyrkan
Andakter i Stilla veckan

Måndag 15 april kl 18.00
Den största berättelsen - Templet. Eva Milton

Tisdag 16 april kl 18.00
Den största berättelsen - Överläggningar.

  Lars Hermansson.
Onsdag 17 april kl 18.00

Den största berättelsen - Balsam.
Jacob Wessbo.

Skärtorsdagen - Torsdag 18 april kl 18.00
Den största berättelsen - Ångest. Maria Lin-

der. Frida Blomberg. Getsemanestund. Efter 
gudstjänsten Agapemåltid.

Långfredagen - Fredag 19 april kl 11.00
Gudstjänst. Den största berättelsen - Döden. 

Marcus Lind. Kören.
kl 13.00-14.30 Ekumenisk korsvandring 

från Domkyrkan till Stora torget.

Påskafton - Lördag 20 april kl 23.00
Påsknattsmässa i Lambohovskyrkan. Från 
död till liv. Maria Åkerström. Jazz- och gos-

pelkören Fröjda.

Påskdagen - Söndag 21 april kl 11.00
Gudstjänst med nattvard. Den största berät-
telsen - Uppståndelsen. Marcus Lind. Kören. 
Kyrkkaffe. Gemensamt med den arabisk-

språkiga gudstjänsten. Påsklunch.

Annandag påsk -
Måndag 22 april kl 10.00

Lambohovsmässa i Lambohovskyrkan. Möte 
med den uppståndne. Leif Jarlbjörn. Maria 

Linder. Lambohovs kyrkokör.

Varmt välkommen!
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Livet i Lambohovskyrkan

STADSDELEN LAMBOHOV ÄR FÖRSEDD med en ark. 
Faktiskt, det är så. Själva kyrkdelen i det som 
är Lambohovskyrkan har, i alla fall vad gäller 
taket, formen av en ark. Det är bra symbolik. 
Kyrkan mitt i byn, ett räddningens hus.
Några aktualiteter att rapportera om:
• Rekrytering pågår av en diakon efter diakon 

Irene Mårtensson som går i pension till 
sommaren.

• Fortsatt arbete med målskrivning. Varje 
församlingsråd ägnar sig åt detta och varje 
lokalt personalteam är förstås också med i 
den processen.

• Arbetet inför kommande miljöcertifiering 
pågår också.

• Vid årsskiftet 2019/2020 blir Lambo-

hovskyrkan en självständig församling inom 
pastoratet. Det innebär att Lambohovstea-
met har en hel del att arbeta med för att 
starten för den nya församlingen ska bli så 
bra som möjligt. Hur ska missionsuppdra-
get i själva Lambohov definieras och bedri-
vas? Hur ska fler Lambohovsbor komma att 
upptäcka sin kyrka och det välgörande och 
meningsfulla i att fira gudstjänst?

• Samtalet med Domkyrkoförsamlingen om 
den kyrkliga ansvarsfördelningen i Valla-
staden återupptas.

• Barnkören Joy och scouterna är ju i full 
gång med sin nya termin. Detta är mycket 
glädjande.

ÄVEN EN TILLBAKABLICK, och en ganska rejäl sådan, 

Jorge Ibanez berättade 
om sitt hemland Bolivia.

Internationella gruppen med lotterier 
och ostkaka.

UF-företagare med egen krutongtill-
verkning var på plats.

Författarkväll med Helena von 
Zweigbergk.

Innehållsrik kulturvecka i Lambohov

Samarbetet i Lambohov går vidare
Trots att det nuvarande samarbetsavtalet mel-
lan vår församling och Slaka-Nykils pastorat 
är uppsagt kan vi glatt konstatera att samar-
betet än så länge i stor utsträckning löper på 
som vanligt. En viktig anledning till detta är 
att Bernt Åkerblad gått in som pastor i Lam-
bohovskyrkan under uppsägningstiden vilket 
i praktiken innebär till mitten av oktober.

Parallellt med detta har också en avtals-
grupp tillsatts där Anna Gardström, Marcus 
Lind & Veronika Granat sitter med som 
representanter för Missionskyrkan. Målsätt-
ningen är att hitta sätt att samarbeta trots att 

ska här få bidra till berättelsen om Livet i 
Lambohovskyrkan. Vecka 10 var det återigen 
dags för Kulturveckan. Och detta handlar 
verkligen om kultur på flera sätt. Program-
punkter ger utrymme för ett flertal kulturer 
av etnisk art. Det är en del. Till det kommer 
också kultur i form av skapande och utövande. 
Som traditionen bjuder kulminerade kultur-
veckan med lördagens kulturfest. Besökarna 
möttes utanför kyrkan av såväl brandbil och 
polisbil med bemanning. Scouterna hade 
bemannat ett par bord och försåg gästerna 
med korv. 

Bildcollaget från ett antal inomhusaktivi-
teter berättar på sitt sätt om en händelserik 
kulturvecka.

BERNT ÅKERBLAD

vi nu inte får bidrag till extra anställd pastor 
från Equmeniakyrkan. Gruppen har hittills 
träffats två gånger och samtalen har varit 
goda. Förhoppningen är att ett utkast till nytt 
avtal ska finnas före sommaren som sedan kan 
processas i församlingarna under hösten. Av 
juridiska skäl är förslaget att ett nytt avtal ska 
börja gälla först från 1 januari 2020. Detta är 
en önskan från Svenska kyrkan då en försam-
lingsdelning i Slaka-Nykils pastorat börjar 
gälla från det datumet.

Efter beslutet i årsmötet i november 
2018 skrev församlingsstyrelsen ett brev till 
Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. För några 

veckor sedan fick vi ta emot respons att de 
hörsammat vår kritik gällande hur de olika 
bidragen hanteras, fördelas och inte minst 
kommuniceras. Biträdande kyrkoledare Olle 
Alkholm erbjöd sig också att träffa ordförande 
och församlingsföreståndare så i början av 
mars hade vi tre ett möte. Det var ett gott 
samtal som gav oss en bättre förståelse för 
hur Equmeniakyrkan ser på samarbeten med 
Svenska kyrkan, samtidigt gav det också Olle 
en bättre bild av Lambohovskyrkan och hur vi 
som församling tänker framåt. Olle har därför 
önskat hållas uppdaterad om hur arbetet med 
ett nytt avtal fortskrider.

MARCUS LIND OCH ANNA GARDSTRÖM
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I MÅNDAGS TÄNDE JAG ETT LJUS i Uppsala domkyrka 
för vår vän och församlingsmedlem Abbas. 
Där finns en ljusbärare i form av ett uppoch-
nervänt träd. Det symboliserar alla de män-
niskor på flykt vars rötter ryckts upp ur ”sin 
hembygds jord” och nu riktas mot himlen 
och en större gemenskap.

Den 12 mars genomfördes Sveriges hittills 
största deportation till Afghanistan. Det fanns 
25 platser på planet. Eftersom vi befarade att 
Abbas skulle tvingas åka med valde jag att av-
boka min hembiljett från ett besök i Uppsala 
under helgen för att istället åka ut till Märsta 
för att protestera. Tack och lov skickades Ab-
bas tillbaka till förvaret i Åstorp lite innan, 
men 25 andra personer behövde vårt stöd. 

”No boarders, no nations. Stop deporta-
tions!” skrek jag i kör med ett femtiotal andra 
aktivister. ”Afghanistan är inte säkert!” Jag 
räknade till 8 stora polisbussar på plats. Poli-
sernas närvaro kändes ömsom trygg, ömsom 
hotfull och nästan hånfull. 

RUNT KLOCKAN FEM rullade det ut en buss från 
förvaret. Vi fortsatte att ropa och medan bus-
sen åkte iväg ersattes fler och fler rop av gråt. 
Sedan tystnad. Vi hade inget mer att säga till 
poliserna eller till varandra. 

Och återigen rycks människor våldsamt 
upp med de nya rötter de grott i det land de 
satt sitt hopp till. Jag var den enda från vår 
församling, som var på plats i Märsta, men jag 
vet att många fler fanns med i bön. Vi måste 
fortsätta be och göra allt vi kan för att stötta 
de människor som redan utvisats och för att 
stoppa dessa deportationer. 

STINA HOLMGREN

Svårigheter och möjligheter
Scoutterminen rullar på som vanligt och varje 
torsdag får vi träffa många glada scouter som 
utvecklas för varje gång vi ses. Nytt för i år 
är att vi började vara utomhus redan efter 
sportlovet (v.9), något som har inneburit nya 
utmaningar, men också möjligheter. 

Att hålla ihop en grupp i mörker kan vara 
lite skrämmande eller svårt, men det gör också 
gruppen starkare eftersom man klarar det 
tillsammans. Visst kan det vara lite kallt om 
fingrarna ibland, men med ett gott humör och 
en rolig lek är vi snart varma igen. Mörkret 
och kylan ger oss också möjligheter att hitta 
på roliga aktiviteter. Hos spårarna (de minsta 
scouterna) har vi redan hunnit med att åka 
skridskor, gå en ljusspårning i skogen och se 
hur mycket ljus en eld faktiskt kan skapa, 
saker som inte skulle gått lika bra senare på 
terminen. 

Det är fantastiskt att man som scout kan 
dra nytta av årstiderna på ett kreativt sätt, 
men det bästa är att vi får hänga tillsammans 
en kväll i veckan. Vi vill gärna bli fler! Så om 
du eller någon du känner är sugen att haka 
på så är du varmt välkommen! Mer info finns 
på hemsidan.

JULIA GARDSTRÖM

Kamp för att stoppa utvisning



BARN
Barnmusik 0-3 år fre 10.00 
 Amanda Wedberg, tel 070-652 82 62

Barnkören från 6 år ons 17.30 
 Linnea Hultman Araya, tel 013-24 98 07
 Övar i Lambohovskyrkan.

Skattkistan 4-9 år sön 11.00 
 Sofia Mannerfelt, tel 073-067 18 61

På G 10-13 år sön 11.00 
 Elin Norberg, tel 072-542 20 24

Dans 8-10 år tis 17.00 
 Livia Ottosson, tel 070-631 11 91

UNGDOM

Linnea Hultman Araya, tel 013-24 98 07

www.missionskyrkanlinkoping.se

YTTERLIGARE INFO

AKTIVITETER

SCOUT
Missionskyrkan
Spårarscout 7-10 år tors 18.00
 Marre Staaf, tel 070-171 09 29  
Upptäckarscout 10-13 år tors 18.00 
 Daniel Hällgren, tel 013-12 10 21 
Äventyrarscout 13-16 år tors 18.00 
 Tomas Gardström, tel 013-21 38 38
Utmanarscout 16-19 år

Vi träffas inte varje vecka utan gör 
större aktiviteter ibland. Kontakta 
Martin Holmberg 013-12 21 36.

Lambohovskyrkan
Scout tors 18.00 
 Veronika Granat, tel 070-624 28 46

Ekängen
Scout tors 18.30 
 Monica Johansson, tel 073-394 95 65

Tonår/Grandios 
 Linnea Hultman Araya, tel 013-24 98 07
The Bible 
 Maria Linder, tel 013-24 98 12
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UNG VUXEN
After Church  
 Maria Linder, tel 013-24 98 12
Revoice Gospel Choir ons 18.30 
 Lovisa Kienzler, tel 073-777 25 86
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa 
 Maria Linder, tel 013-24 98 12
Mångkulturell innebandy sön 18.00 
 Daniel Andersson, tel 070-287 26 28

För aktuell information - se facebook-
sidan Unga Vuxna, Missionskyrkan i 
Linköping.

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

APRIL
12 20.00 The Bible Att höra Guds röst.
14 12.00 Klädbytardag

Läs mer på sidan 6.
 13.00 After Church
26 20.00 Ekumenisk bön- och lov-

sångsmässa i Domkyrkan. 
Tema: Hoppfullhet.

26-30 Konfaläger
MAJ
3 20.00 The Bible Kristen i vardagen.
5 13.00 After Church

Ungdomsrådet behöver snart 
kompletteras med flertalet le-
damöter, pga. mammaledighe-
ter och andra omständigheter. 
Välkommen att nominera dig 
själv eller någon du känner! 
Vi behöver kvinnor och män, 
gamla och unga, korta och 

Välkommen till Missionskyr-
kan 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 

(14 april, 5 maj).
• Ekumenisk bön- och lovsångs-

mässa i Domkyrkan fredagar kl 

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

åg
!

Ny i stan? Student? Ung vuxen?
20.00 (26 april).

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

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

• Se www.missionskyrkan-
linkoping.se och facebook-
gruppen ”Unga vuxna, Mis-
sionskyrkan i Linköping”.

långa, glada och skeptiska. 
Det finns också flera heders-
uppdrag inom ungdomsrådet 
att nominera sig till, t.ex. kas-
sör. Meddela nomineringar 
till valberedningen (Jacob 
Jobrant, Anton Mannerfelt 
och Agnes Roitto). 

MARIA LINDER

Ungdomsrådet söker folk! 

Jag, Elin Falebrand, Elin Gö-
terdal och Ebba Tholander 
kommer åka från Equmenia i 
Missionskyrkan till Portugal, 
och Møyfrid Hjalmarsson 
från Equmenia i Missions-
kyrkan kommer åka med till 

Italien. Här är en länk där 
vår blogg kommer finnas 
under påskresorna; http://
www.ryttargardskyrkan.se/
eastertrips2019/

LINNEA HULTMAN ARAYA

Följ påskresor till Portugal och Italien HLR-kurs
Equmenia kommer ha en HLR-kurs som 
Monica Johansson leder 14 maj och 20 maj 
kl 18.30-20.00, fruktpaus ingår. Det finns ca. 
15 platser till varje tillfälle och det krävs an-
mälan. Fram tills 1 maj har våra Equmenia-
ledare förtur i anmälan, men efteråt är det 
öppet för alla. Pass på! Anmäl er till mig, via 
mail, sms eller telefon. Mina uppgifter står i 
kolumnen till höger ->

LINNEA HULTMAN ARAYA
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Bibelläsningsplan

Bibeltexter april 2019

Bibel och förbön april 2019
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)

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. Marcus Lind ansvarar för förbönsavsnitten. Rolf Malmberg 
för bibelläsningen Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt! 
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 för-
des 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 40:3-
11), 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 be-
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. Tjä-
naren 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
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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 förutsä-
ger 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.

Vecka 15 Söndag 7 april-lördag 13 april
Söndag Johannesevangeliet 15:18-16:4a Världens 
hat (Psaltaren 35:19)
Måndag Johannesevangeliet 16:4b-15 Sanningens 
ande (Första Johannesbrevet 2:27)
Tisdag Johannesevangeliet 16:16-24 En kort tid 
(Första Thessalonikerbrevet 5:9-10)                                 
Onsdag Johannesevangeliet 16:25-33 Stunden då 
lärjungarna skall skingras (Sakarja 13:7) 
Torsdag Johannesevangeliet 17:1-26 Jesu förbön för 
dem som är hans (Salomos Vishet 15:3)
Fredag Johannesevangeliet 18:1-11 Jesus fängslas 
(Markusevangeliet 14:43-52)
Lördag Palmsöndagen: Rubrik: Vägen till korset: 
Johannesevangeliet 12:1-16, Sakarja 2:10-13, Filip-
perbrevet 2:5-11, Psaltaren 118:19-29
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Scoutverksamheten, deltagarna 
och ledarna, för Equmeniakyrkan i Ekängen, för 
kyrkoledningen i Equmeniakyrkan, för vår missio-
närsfamilj Hermansson som nu är hemma i Sverige 
och för Förbundskyrkan i Ecuador, för de som jobbar 
på Arbetsförmedlingen. Och vi ber; fördjupa och 
vidga vår generositet. Vi tackar och ber för alla 
kyrklig verksamhet i Linköping, denna vecka 

ber vi särskilt för: Johanneskyrkan och deras tjänst, 
vittnesbörd och gemenskap. Vi ber för försam-
lingarna i Equmeniakyrkans Region öst, denna 
vecka särskilt för: Alstermo missionsförsamling 
och Alvesta Missionsförsamling samt Anderstorps 
Missionsförsamling.

Vecka 16 Söndag14 april-lördag 20 april
Söndag Johannesevangeliet 18:12-27 Förhöret hos 
översteprästen. Petrus förnekar Jesus. Vakterna hånar 
Jesus (Lukasevangeliet 22:54-71)
Måndag Johannesevangeliet 18:28-38a Jesus inför 
Pilatus (Första Timotheosbrevet 6:12-16)
Tisdag Johannesevangeliet  18:38b-19:1-12 Jesus 
skymfas. Pilatus villrådighet (Salomos Vishet 6:1-3)
Onsdag Johannesevangeliet 19:13-24a Domen och 
korsfästelsen (Psaltaren 22:18b-19)
Torsdag Skärtorsdagen: Rubrik: Det nya förbundet: 
Johannesevangeliet 13:1-17, Jeremia 31:31-34, He-
breerbrevet 10:12-18, Psaltaren 111:1-5
Fredag Långfredagen: Rubrik: Korset: Johannese-
vangeliet 19:17-37, Jesaja 53:1-12, Hebreerbrevet 
10:19-25, Psaltaren 22
Lördag Påsknatten: Rubrik: Genom död till liv: Johan-
nesevangeliet 20:1-10,  Job 19: 25-27, Efesierbrevet 
2:1-6, Psaltaren 114
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Andakterna på äldreboendena i 
Linköping, de som deltar, och de som medverkar. 
Konfalägret på Östgötagården. Vår samarbetskyrka 
i Lambohov. 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: Landeryds församling och de-
ras vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Vi ber för 
församlingarna i Equmeniakyrkans Region öst, 
denna vecka särskilt för: Andreasförsamlingen i 
Jönköping och Andreasförsamlingen i Mjölby och 
för Annebergs missionsförsamling.

Vecka 17 Söndag 21 april-lördag 27 april
Söndag Påskdagen: Rubrik: Kristus är uppstånden: 
Johannesevangeliet 20:1-18, Jona 2:1-11, Apostla-
gärningarna 13:32-37, Psaltaren 118:15-24
Måndag Annandag påsk: Rubrik: Möte med den upp-
ståndne: Lukasevangeliet 24:36-49, Femte Mosebo-
ken 18:15-18, Kolosserbrevet 3:1-4, Psaltaren16:6-11 
Tisdag Johannesevangeliet 19:24b-37 Jesu död 
(Sakarja 12:10)
Onsdag Johannesevangeliet 19:38-42 Gravlägg-
ningen (Markusevangeliet 15:42-47)
Torsdag Johannesevangeliet 20:1-10  Maria från 
Magdala och två lärjungar vid graven (Första Korin-

Fortsättning på sidan 16.
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Gudstjänster och möten

18.00 Nattvardsgudstjänst
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.

9 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 En sång en gång... Lasse Svensson. Läs 

på sidan 18.

11 TORSDAG
18.00 Linköpings Kristna Råds årsmöte
 i S:ta Maria kyrka, Joahnnelund. 

Medverkan av Misha Jaksic, Sveriges 
Kristna Råd.

18.00 Nattvardsgudstjänst
18.30 Bibelstudium
 Den största berättelsen - Jag är världens 

ljus. Maria Linder.

13 LÖRDAG
13.00 Vernissage
 Vårsalong med elever från Lunnevads 

folkhögskola. Läs mer på sidan 17.
14 SÖNDAG Palmsöndagen
11.00 Gudstjänst
 Den största berättelsen - Blindhet. Ma-

ria Linder. Kyrkkaffe. After Church.
 Klädbytardag - läs mer på sidan 6.
15 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i S:t Lars kyrka.
18.00 Andakt i stilla veckan
 Den största berättelsen - Templet. Eva 

Milton. Gemensamt med Baptistför-
samlingen.

16 TISDAG
18.00 Andakt i stilla veckan
 Den största berättelsen - Överläggning-

ar. Lars Hermansson. Gemensamt 
med Baptistförsamlingen.

17 ONSDAG
14.00 RPG-träff i Pingstkyrkan Cupolen
 Emy Stahl från Jönköping gestaltar 

Lina Sandells liv i en musikalisk 
monolog. Dessutom besök av region-
rådet Torbjörn Holmqvist som infor-
merar om Regionens Pensionärsråd.

18.00 Andakt i stilla veckan
 Den största berättelsen - Balsam. Jacob 

Wessbo. Gemensamt med Baptistför-
samlingen.

17 TORSDAG Skärtorsdagen
18.00 Gudstjänst med nattvard
 Den största berättelsen - Ångest. Maria 

Linder. Frida Blomberg. Getsema-
nestund. Agapemåltid. Gemensamt 
med Baptistförsamlingen.

18 FREDAG Långfredagen
11.00 Gudstjänst
 Den största berättelsen - Döden. Mar-

cus Lind. Kören.

20 LÖRDAG Påskafton
23.00 Påsknattsmässa i Lambohovskyrkan
 Maria Åkerström. Jazz- och gospel-

kören Fröjda.
21 SÖNDAG Påskdagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Den största berättelsen - Uppståndelsen. 

Marcus Lind. Kören. Dopförny-
else. Gemensamt med arabiskspråkig 
grupp. Kyrkkaffe. Påsklunch.

22 MÅNDAG Annandag Påsk
10.00 Lambohovsmässa Lambohovskyrkan
 Leif Jarlbjörn. Maria Linder. Lambo-

hovs kyrkokör.
23 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Från död till liv i Paradiset – En intres-

seväckande rubrik. Staffan Hejdegard 
Läs på sidan 18.

24 ONSDAG
15.30 Linköpings Stadsmissions årsmöte
 i Missionskyrkan. Läs mer på s. 16.

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

herden. Rikard Roitto.
19.30 Konsert Revoice och Cynthia Nunn

30-31 LÖRDAG-SÖNDAG
 Musikkonferensen Equmeniakyrkan

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.

April
1 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
 i Missionskyrkan.

4-6 TORSDAG-LÖRDAG
 Storstädning Läs mer på sidan 8.

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.



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
Mars
28 TORSDAG
12.00 Sopplunch med musik och andakt
 Kostnad 30 kr.
30 LÖRDAG
18.00 Gospelgudstjänst
 Cynthia Nunn och pastoratets kör-

sångare. Göran Bondesson. 

April
2 TISDAG
18.30 Kvällsmässa
 Bernt Åkerblad.
7 SÖNDAG
10.00 Familjegudstjänst
 Maria Åkerström. Scouterna medver-

kar.

10 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
 Leif Jarlbjörn.

11 TORSDAG
12.00 Sopplunch
 med gemenskap, kort andakt och 

musik. Kostnad 30 kr.

14 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Bernt Åkerblad. Kvartetten Four 

Friends.

16 TISDAG
18.30 Kvällsmässa
 Leif Jarlbjörn.

18 TORSDAG Skärtorsdagen
18.00 Skärtorsdagsmässa
 Leif Jarlbjörn.

20 LÖRDAG Påskafton
23.00 Påsknattsmässa
 Maria Åkerström. Jazz- och gospel-

kören Fröjda.

22 MÅNDAG Annandag Påsk
10.00 Lambohovsmässa
 Leif Jarlbjörn. Lambohovs kyrkokör.

23 TISDAG
18.30 Kvällsmässa
 Bernt Åkerblad.
27 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
 Anna-Karin Thalin Karlberg.

25 TORSDAG
12.00 Sopplunch
 med gemenskap, kort andakt och 

musik. Kostnad 30 kr.
18.30 Föreläsning med Mirre Sennehed 
 som skrivit böckerna Min superkraft 

heter ADHD och Pojken med stjärnor-
na. Drop in-fika till självkostnadspris 
från kl 18.00. Arrangeras i samarbete 
med Sensus.

27 LÖRDAG
20.00 Lovsångsmässa
 Ungdomsbandet Praising.

30 TISDAG
18.30 Kvällsmässa
 Leif Jarlbjörn.

Maj
5 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Bernt Åkerblad. Hesa röster.

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!

25 TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
18.00 Mötesplats inför Kyrkokonferensen
 i Baptistkyrkan. Region Öst bjuder in.
26 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 Domkyrkan. Tema: Helhet.
27 LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska
 Saoud Bahhi. Knytis - alla välkomna!
28 SÖNDAG 2:a i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
 Påskens vittnen. T-gruppen Lambohov 

med omnejd medverkar. Insamling 
till Equmeniakyrkans mission i Sve-
rige. Kyrkkaffe.

29 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i S:t Lars kyrka.

Maj
2 TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
3-5 FREDAG-SÖNDAG
 Spårarscoutläger
5 SÖNDAG 3:e i Påsktiden
10.30 Gudstjänst Obs tiden!
 Den gode herden. Saoud Bahhi. Maria 

Linder. Sång av Maria och Markus 
Lundgren m.fl. Insamling till kyr-
kokontot. Kyrkkaffe. After Church. 
Gemensamt med arabiskspråkiga 
gruppen. Gudstjänsten sänds direkt 
i Sveriges Radio. Läs på sid 2-3, 6.
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thierbrevet 15:3-4)
Fredag Johannesevangeliet 20:11-18 Maria från 
Magdala och Herren (Markusevangeliet  16:9-11)
Lördag Andra söndagen i påsktiden: Rubrik: Påskens 
vittnen: Johannesevangeliet 21:5-19, Jeremia 18:1-6, 
Första Johannesbrevet 5:1-5, Psaltaren 145:1-7
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Tonårsgruppen Grandios - deltagarna 
och ledarna. Gospelkören Revoice. Människor som 
söker en tro. Equmeniakyrkan i Ekängen. Politikerna 
i vår kommun och vårt landsting. 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: Linköpings Bap-
tistförsamling och deras vittnesbörd, tjänst och 
gemenskap. Vi ber för församlingarna i Equme-
niakyrkans Region öst, denna vecka särskilt för: 
Ansgariikyrkans församling, Jönköping och för Berga 
missionsförsamling

Vecka 18 Söndag 28 april- lördag 4 maj
Söndag Johannesevangeliet 20:19-31 Den upp-
ståndne visar sig. Tomas tvivlar. Slutord (Första 
Petrusbrevet 1:8-9)
Måndag Johannesevangeliet 21:1-14 Den upp-
ståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön (Lukase-
vangeliet 24:13-35)
Tisdag Johannesevangeliet 21:15-23 Den upp-
ståndne och Petrus (Andra Petrusbrevet 1:10-15)
Onsdag Johannesevangeliet 21:24-25 Avslutning 
Torsdag Jesaja 41:18-20 Herren har kallat Kyros 2 
(Psaltaren 107:35-38)
Fredag Jesaja 41:21-29 Herrens överlägsenhet över 
avgudarna (Jeremia 10:2-6) 
Lördag Tredje söndagen i påsktiden: Rubrik: Den 
gode herden: Johannesevangeliet 10:11-16, Hesekiel 
34:23-31, Hebreerbrevet 13:20-21, Psaltaren 23
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Equmenias ungdomsråd och för-
samlingsstyrelsen. Vår samarbetskyrka i Lambohov. 
Barnen och ungdomarna och personalen i förskolor 
och skolor i vår kommun. Och vi ber; fördjupa och 
vidga vår generositet. Vi tackar och ber för alla 
kyrklig verksamhet i Linköping, denna vecka ber 
vi särskilt för: Linköpings Missionsförsamling och 
vår tjänst i Guds rike. Vi ber för församlingarna i 
Equmeniakyrkans Region öst, denna vecka sär-
skilt för: Bergaortens missionsförsamling och för 
Bodafors frikyrkoförsamling och för Borbygdens 
missionsförsamling.

Linköpings Missionsförsamling har sedan många 
år samarbete med Stadsmissionen. Missionskyr-
kans verksamhetsledare Gunnel Karlsson har 
tidigare arbetat på Stadsmissionen.  Medljus 
har fått ett samtal med Gunnel Karlsson inför att 
Stadsmissionen kommer att hålla sitt årsmöte 
onsdagen den 24 april i Missionskyrkan.

Berätta några kopplingar mellan Stadsmissionen 
och Missionskyrkan! 
Linköpings Stadsmission är en ekumenisk, 
allmännyttig och ideell förening där Mis-
sionskyrkan är medlem. Stadsmissionen 
har till ändamål att utifrån diakonal grund 
professionellt hjälpa och stödja människor.  
Inom kyrkan är vi vana att möta många olika 
människor. Vid behov kan vi lotsa vidare till 
t ex Samtalsmottagningen, anhöriggrupper  
eller till Crossroads. Crossroads är Stadsmis-
sionens arbete för EU-migranterna som vi 
har i Linköping. På torsdagarna  kan EU-
migranterna få rådgivning, tolkhjälp, kläder 
och annat stöd och hjälp. Varje vardag kan 
de också få lunch i Johanneskyrkan. 

Crossroads är ett samarbete mellan Lin-
köpings Stadsmission, Linköpings kommun, 
Svenska kyrkan och församlingar i Linkö-
ping. Det drivs som ett projekt i form av ett 
IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) 
mellan Linköpings kommun som stödjer pro-
jektet finansiellt/ekonomiskt och Linköpings 
Stadsmission som driver projektet.  

Många människor med olika behov och 
främst missbruksproblematik kommer till 
Kontaktcentrum, där Missionskyrkan vid 
många tillfällen har varit med i Bullkyrkan. 
Dagligen kommer ca 70-80 människor som 
kan köpa mat till reducerat pris, tvätta,  få 
samtalstöd eller bara vara. 

När jag jobbade på Stadsmissionens Kon-
taktcentrum pratade vi om att det skulle vara 
roligt att starta en kör. Många besökare som 
kom till oss ville gärna sjunga, men vi hade 
ingen ledare. Lana Brunell, som bla sjunger 

Stadsmissionen har årsmöte i Missionskyrkan

på Kontaktcentrum på julafton, fick sedan 
en idé och hon ville testa att leda kören. För 
musiken vid pianot står Peter Magnusson, 
som jobbar på Kontaktcentrum. Kören med 
ca 10 medlemmar, övar i ungdomslokalen, 
här i Missionskyrkan. Kören hade sin för-
sta konsert på Kontaktcentrum och sedan 
på Stadsmissionens Café. Kören har också 
sjungit på Stadsfesten.

I SAMBAND MED Stadsmissionens årsmöte onsdag 
en 24 april är alla inbjudna att från kl 15.30 se 
på utställning om Stadsmissionens arbete och 
prata med representanter från Stadsmissionen 
på kyrktorget. Kl 16.30 kan man få lyssna till 
en föreläsning med temat Idéburen välfärd.  
Kl 17.30 kan man lyssna på Stadsmissionens 
unika kör som sprider både värme och skön-
sång. Därefter vidtar årsmötet.

Tack för ett intressant samtal!
GUDRUN EKLUND 

Gunnel Karlsson, verksamhetsledare i Missionskyrkan, berät-
tar om samarbetet mellan Missionskyrkan och Linköpings 
Stadsmission, som bl.a. blir tydligt när Stadsmissionens 
årsmöte sker i Missionskyrkan 24 april.
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På kulturfronten

Vårsalong med elever från Lunnevads 
folkhögskola
Sedan 2016 har Lunnevads folkhögskola haft 
sin elevutställning i Galleri Magnifik. Vi i 
Gallerigruppen är mycket glada för denna 
återkommande utställning. 

För elever i skolans konstlinje finns det en 
stor bredd vad gäller konstnärliga uttryck. 
Eleverna får undervisning i måleri, teckning, 
skulptur, keramik, grafik och digital bild.

Några elever går på skolan för att ägna ett 
eller två år åt något man verkligen är intres-
serad av, även om man arbetar med något 
helt annat. Men de flesta eleverna är unga 
människor som förbereder sig för att klara 
inträdesprov till högskolor inom respektive 
områden.

På årets utställning har skolan valt att visa 
arbeten som andraårselever gjort under sin 
sista termin på skolan. En period när de ar-
betat med ett fördjupningsarbete inom några 
av skolans kurser.

Många gör då också de arbetsprover de 
skickar med sina ansökningar till olika hög-
skolor i Sverige och i övriga Europa. På årets 
utställning kommer skolan att visa måleri, 
grafik, teckning, keramik, design och ani-
merad film. 

Vernissagen äger rum lördag 13 april kl. 
13.00. Utställningen pågår t o m 26 maj.

LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Elever från Lunnevads folkhögskola har venissage 13 april.

Följ med på kulturresa till

Vadstena
Torsdag 9 maj 2019
10.00 Avresa från Missionskyrkan.
11.00  Guidad visning av Sancta 

Birgitta Klostermuseum.
12.30  Lunch på Vadstena folkhög-

skola
13.45 Guidad visning av Kloster-

kyrkan.
14.50 Avresa från Vadstena.
15.30 Eftermiddagskaffe vid 

Brunneby Musteri.
17.00 Hemkomst till 

Missionskyrkan, Linköping 

Pris för hela dagen med resa, guid-
ning, lunch, och kaffe: 350 kr.
Anmäl dig på anmälningslista som 
finns i Missionskyrkans information 
senast 11 april.
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På kyrktorget
Gemenskapseftermiddag
Varannan tisdag inbjuds till Gemenskapsef-
termiddag. Vid varje tillfälle serveras kaffe 
och gott bröd.

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

Tisdag 23 april kl 14.00 är temat Från död 
till liv i Paradiset – En intresseväckande rubrik 
– Staffan Hejdegard berättar ur levande livet 
från 9 års anställning i ett semesterparsdis.

Missionskyrkan fyller 25 år!
Linköpings Missionsförsamling har funnits i över 
150 år, men 1994 invigdes dagens kyrkobygg-
nad – vilket innebär att vi firar 25-årsjubileum 
i år! Detta kommer att firas på olika sätt. Själva 
jubileumshelgen 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 uppmärksamma den 
gemenskapen genom att få möjlighet att umgås i 
mindre grupper. Under våren kommer alla med-
lemmar 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 bland-
ning 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 välkomna att fira!

JUBILEUMSKOMMITTÉN/MARIA LINDER OCH ANNA RANGSJÖ

Digital matrikel
Vi vill påminna om vårt matrikelsystem Repet, 
som var och en som är medlem i församlingen kan 
använda. Man använder matrikeln via sin dator, 
mobil eller surfplatta. Adress är repet.eu (välj sedan 
Matrikel).  Första gången man loggar in i Matrikel 
måste man skapa ett konto, och det kan man bara 
göra om rätt mejladress finns registrerad i Repet. 
Om du misstänker att så inte är fallet, eller du 
behöver hjälp, hör av dig till Margaretha på exp.

I den digitala matrikeln kan du hitta adres-
ser och telefonnummer till alla medlemmar och 
anställda i församlingen, och du kan också ändra 
dina egna uppgifter.

Enl GDPR och rekommendationer från 
Equmeniakyrkan ska vi inte användas oss av tryckt 
matrikel, men en enkel version för hemmabruk 
för församlingsmedlem som så önskar kommer 
eventuellt tillhandahållas senare under året.

MARGARETHA DAHL

På klotet

Solcellssystemet i kyrkan invigt
VID KYRKKAFFET DEN 10 MARS invigdes vårt solcells-
system under högtidliga former. Anders 
Erlandsson inledde med en hälsning från 
styrelsen, Peter Fritzson presenterade systemet 
och visade dagens solelproduktion på skärmen 
från en webbsida. Sedan avslutade Marcus 
Lind med att inviga och klippa bandet!  Detta 
föregicks av en intensiv verksamhet under 
fredagen och lördagen för att det skulle bli 
färdigt. Daniel Fritzson jobbade hela fredagen 
med att koppla de sista apparaterna för att för-
medla informationen om solelproduktionen 
till webbsidan. Peter Dahlén jobbade vidare 

en stund på fredagkvällen. Det lyckades 
– systemet med webbsidan för solelpro-
duktionen gick igång! Om du vill titta 
på det själv kan du gå in på någon av 
dessa webbsidor:  http://bit.ly/2TAFnyq  
eller http://bit.ly/2SXCT8G för lite mer 
detaljer.

Solcellssystemet har 130 paneler 
som genererar ca 44 000 kWh per år. 
Det räcker till 1/5 av Missionskyrkans 
förbrukning eller till 3-4 villors årsför-
brukning inklusive uppvärmning.

PETER FRITZSON

Marcus Lind, mitten, klipper bandet som hölls av Peter Fritzson, till vänster och Anders Erlandsson till höger.

Tisdag 7 maj kl 14.00 är temat Välkom-
men sköna maj! - Våren i ord och ton med 
Louise Wigelius.

Torsdag 9 maj. Vårresa till Vadstena 
och Heliga Birgitta tillsammans med 
RPG - se info under rubriken RPG sid 
3 och annons på sidan 17.

Välkomna till dessa intressanta till-
fällen!

GUDRUN EKLUND

På kyrktorget



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

Georgios Kyriatzis och Jasmina Perkic.

”Vi gillar ordningen överallt, men vi saknar våra släktingar, våra kompisar och solen!”
Välkomna till intervju Georgios Kyriatzis och 
Jasmina Perkic!

Berätta litet om din barndom, Georgios!
I Tyskland föddes jag, 1977. Mina föräldrar var 
invandrare där. De flyttade till Grekland, när 
jag var 6 år gammal. 

Berätta litet om din barndom, Jasmina!
Jag föddes i Bosnien 1982. Jag var ett av de 
barn, som inte hade så mycket barndom. Min 
barndom varade till dess jag var 9 år gammal. 
Jag var ett jätteglatt barn, men sen kom kriget. 
Jag behövde växa upp snabbt. 14 år gammal 
upplevde jag ett andra krig i Serbien också. Så 
det var en jättetuff period i mitt liv. 

I Sverige är det inte säkert att alla barn får kontakt 
med kristendom. Hur var det för dig Georgios, fick 
du som barn någon kännedom om kristendomen?
Ja, det fick jag från min familj först, men det 
hängde med från skolan också. Det var den tid, 
som skolan samarbetade med kyrkan.

Nu börjar jag fråga dig, Jasmina. Beskriv din 
skoltid! När kom fiolen in i ditt liv?
Fiolen kom in i mitt liv, när jag var 9 år gam-
mal. Jag ville först spela piano, men när jag såg 
fiolen för första gången, visste jag, att jag ska 
spela den hela livet. Från den tiden visste jag, 
att jag ska jobba med fiol. Eftersom vi hade 
krig, hade vi inte så ofta bra lärare. Därför be-
stämde mina föräldrar och jag, när jag var 13 
år gammal, att jag skulle flytta till Belgrad och 
fortsätta skolan där. Det var den bästa skolan i 
Serbien. Jag bodde 4 år där. Sen studerade jag 
på universitetet Academy of Arts i Banja Luka, 
där jag läste till en magisterexamen. Jag är jät-
tetacksam för mina föräldrar, att de kunde klara 
sig i kriget och efter kriget och kunna låta mig 
studera i ett annat land. ”Tack” är inte rätt ord 
för att kunna visa hur tacksam jag är för det. 
Georgios! Hur utvecklades din skoltid? Har du 
något favoritämne eller specialintresse?
Jag fick gå i skolan i min by i samma skola där 

mina föräldrar var elever också. Mina intressen 
var idrott, matte och musik förstås. 

Jasmina! Beskriv din ungdomstid. Hur och när 
träffades du och Georgios?
Vi träffades i Grekland på en dansfestival 2002. 
Det var kärlek från första ögonkastet! Vi hade 
5 års relation på distans och 2007 gifte vi oss.

Din ungdomstid Georgios? Så började kanske 
yrkesutbildningarna. Ska vi låta Georgios börja 
beskriva sin väg in i yrkeslivet?
Jag har läst noter och spelat musik i hela mitt 
liv. Jag började med blåsinstrument. Min första 
musiklektion var på ett litet konservatorium i 
närmaste staden, Drama. Jag fick fortsätta att 
studera teori och piano i Thessaloniki. Även som 
student undervisade jag i piano för barn och 
deltog i olika musikgrupper. Vi hade konserter i 
nästan hela Grekland och 2004 spelade vi in en 
cd med våra låtar i pop-rock stil med ett band 
som hette ”Da Capo”.

Din yrkesutbildning Jasmina?
Jag började jobba, när jag var 18 år gammal. 
Mitt första jobb var i TV och Radio-Orkester.  
20 år gammal började jag undervisa fiol i 
Musikskolan ‘’Vlado Milosevic’’ i Banja Luka. 

Jag spelade i många symfoniorkestrar, kam-
marorkestrar, kammarmusik, solo. 2006 började 
jag undervisa orkester och kammarmusik på 
universitet som assistent. När jag flyttade till 
Grekland undervisade jag fiol i konservatoriet 
i Drama och 2009 startade vi vår privata mu-
sikskola ‘’Melodio’’. 
Ni blev en familj. Vem vill börja berätta?
Vi gifte oss 2007 och tre år senare kom vår 
dotter Antzelina. Hon är den enda i familjen 
som är född i Grekland. Vår son Marios föddes 
i Linköping 2016.
Så kom ni till Sverige. Kom ni direkt till Linköping?
Ja, vi kom direkt till Linköping december 2015.
Hur blev starten in i det svenska samhället?
Det var intressant i alla fall. Vi upplevde många 
nya situationer. 
Vad var lättast? Vad var, och är svårast?
Vi gillar ordningen som finns överallt. Barnen 
har det lätt att anpassa sig till skolmiljön och 
det kan vi också till arbetsmiljön. Svårigheterna 
är att vi saknar våra släktingar, våra kompisar 
och solen! 
Hur kom ni i kontakt med Missionskyrkan?
Vår första lägenhet var mitt emot Missionskyr-
kan. Det verkar som att någon hand fixat det så 
att vi kom till precis den här kyrkan. Linköpings 
Missionsförsamling är som en stor present från 
Gud till oss. Vi är så så glada att vi kunde hitta 
i ett nytt land vår nya familj. Vi känner så. När 
vi flyttade hit hade vi ingen och nu vi har en 
stor familj. 
Vad uppskattar ni mest?
Ingenting är viktigare än människors hälsa och 
kärlek mellan oss. Det ger oss kraft till att vakna 
varje morgon och ha glädje i våra liv.
Vad vill ni hälsa församlingen?
Vi vill tacka er för all värme och kärlek ni visat 
oss.

JASMINA PERKIC OCH GEORGIOS KYRIATZIS
I DIALOG MED ROLF MALMBERG


