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Ett alltid aktuellt tema
På storstädning
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DETTA NUMMER AV MEDLJUS kommer ut, när vi har 
firat påsk- men det förbereds och trycks när 
det fortfarande är tidigt i april och än några 
veckor kvar av fastan.

Så det är inte alltid lätt att vara dagsaktu-
ell i tankar och rader, som ska skrivas till en 
betraktelse, som läses om flera veckor, (och av 
respekt för Medljusredaktionen är det bra att 
hålla datum för deadline)

Men just detta att vi firat påsk, när du läser 
dessa rader, gör ju att det faktiskt är alldeles 
dagsaktuella händelser det går att skriva om. 
Jag tänker på påskdagens budskap om att 
Jesus är uppstånden – den händelse för länge 
sedan som vi sedan dess firar varje söndag: 
Jesus Kristus lever, är en verklighet och vill 
ha gemenskap med oss. Annandagens tema 
berättar om mötet med den uppståndne – 
när två av lärjungarna slår följe med Jesus till 
Emmaus, utan att de förstår vem det är som 
går med dem. Men de får samtala om det 
som hänt, de får sätta ord på vad de tänker 
och känner och Jesus lyssnar.

OCH JAG TÄNKER PÅ ANDRA av Bibelns berättelser, 
som handlar om, när Jesus möter människor: 
Kvinnan vid Sykars brunn, hon, som i mötet 
med Jesus, fick uppleva nåden och kärleken 
som blev till upprättelse för henne.

Vi har Sackaios, den girige tullmannen, 
som i mötet med Jesus, fick upp ögonen för 
sitt handlande och i stället blev en man med 
ett stort och generöst hjärta.

Barnen som Jesus tar emot, fastän andra 
vuxna tyckte att de störde. De får möta en 
trygg famn och Guds välsignelse. Jag tänker, 

att även deras föräldrar blev välsignade av bar-
nens möte, bara av att någon såg och brydde 
sig om deras barn.

Nikodemus, han kom till Jesus mitt i nat-
ten, nästan lite i smyg, kanske med ett behov 
av att få vara ensam med Jesus.

Den krokryggiga kvinnan, lama män och 
hungriga människor – alla fick de i mötet med 
Jesus sina liv förvandlade, till och med ett nytt 
liv, som i Lasaros fall.

ALLA ÄR DE EXEMPEL PÅ, att mötet med Jesus för-
vandlade deras liv. I och hos honom mötte de 
förlåtelse och upprättelse. De blev sedda och 
lyssnade på, de fick lekamlig, men också andlig 
hunger mättad. De fick möta lugn, frid, ro och 
vila tillsammans med Jesus. Tillsammans med 
Jesus var det också glädje, mat och fest.

Det dagsaktuella med alla dessa exempel är, 
att också våra möten med Jesus Kristus innebär 
att något annat och något nytt får komma in i 
våra liv. Även i dag innebär mötet med Jesus, att 
livet kan bli förvandlat. Alla de olika situatio-
ner, behov, längtan och önskningar som Jesus 
mötte då, möter han hos oss ocks. Han ser, hör, 
förstår och ger på samma sätt nu.

Så låt Bibelns berättelser om Jesu möten 
med människor då, få bli till något som du 
kan relatera till i ditt liv. Jesu närvaro i livet är 
ett alltid aktuellt tema.

Eva 
Milton

DIAKON

MEDLJUS GJORDE ETT BESÖK på storstädningen, som 
pågick 4-6 april, och pratade med några av 
alla dem som gjorde insatser. Vi ställde frågan: 
Vad tycker du om att vara med på storstäd-
ningen? Här är några av svaren:
• Kyrkan är en del av mitt hem, kan man 

säga. Därför är det roligt att hjälpa till med 
storstädningen.

• Det är roligt, att vi som städar är i olika 
åldrar.

• Gott att vi fick äta soppa!
• Trevlig gemenskap vid soppmåltiden!
• Storstädningen har fungerat mycket bra!
• Många har kommit och hjälpts åt.
• Det är inte betungande!
• När vi städat, känns allt som nytt och 

fräscht!
GUDRUN EKLUND

VÅRENS STORSTÄDNING genomfördes av ett 40-tal 
goda krafter. Välbehövlig fönsterputs, fläck-
borttagning och smutseliminering, högt som 
lågt. Tack för din insats!

PETRA HALLQVIST OCH ELLINOR GUSTAVSSON

Välbehövlig smutseliminering på vårens storstädning!

Storstädningsledarna Petra Hallqvist och Ellinor Gustavsson 
i förgrunden, och Elisabeth Ahlstrand i bakgrunden.
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RPG i Missionskyrkan gör en resa till 
Vadstena torsdag 9 maj, då vi ”går” i He-
liga Birgittas fotspår med besök i Sancta 
Birgitta Klostermuseum och i den vackra 
Klosterkyrkan. Resan är i dagsläget full-
bokad, men funderar du på om det skulle 
vara trevligt att följa med så hör av dig till 
Birgitta Larsson, tel 0768-313066 eller 
013-158529, för det kan ju eventuellt 
bli något återbud.

Ni är alla välkomna till höstens RPG-
program i Missionskyrkan, som inom 
kort är klart. Men i vilket fall som helst 
så börjar vi torsdag  19 september kl 14.00  
då vi gästas av Mirre Sennehed, som med 
rubriken Min superkraft kallas ADHD ger 
oss en föreläsning om förhållningssätt 
och attityder kring diagnosen ADHD.  
Genom en gripande och personlig före-
läsning får man en inblick i hennes svåra 
kamp med skolan, relationer, psykiatrin 
och sin egen hjärna. Hon  berättar om hur 
diagnosen kunde vändas från en ständig 
börda till en superkraft. 
Välkomna till RPG hösten 2019!

BIRGITTA LARSSON

Kulturresa och blick mot höst!

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!

Välbehövlig smutseliminering på vårens storstädning!

Peter Dahlén (stora bilden), 
Ulla Bergström (överst), Jacob 
Jobrant och Anita Jernberg 
deltog också i storstädningen.FO
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På jubileumsfronten
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”Vi hoppas, att det blir 
en härlig och festlig 
helg, då vi kan lära 

känna många nya per-
soner!”

Missionskyrkan på Drottninggatan 22 fyller 25 år
Helgen 30 augusti – 1 september blir det stort 
25-årsjubileumsfirande med både bakåt- och 
framåtblickar. Medljus har träffat Susanne 
Smedberg, Lars Hesselstrand och Lars Eklund, 
en del av Jubileumsgruppen, för samtal om 
förberedelserna inför jubileumshelgen. Övriga 
i Jubileumsgruppen är Anna Rangsjö, Ebba Tho-
lander och Maria Linder.

Under våren kommer alla församlingsmedlem-
mar att få en inbjudan att umgås i mindre grup-
per. Vad är syftet med dessa tillfällen, som kallas 
Stor gemenskap i litet format?
Missionsförsamlingen är en stor gemenskap. 
Vi vill ta vara på den gemenskapen genom att 
få möjlighet att umgås i mindre grupper och i 
en blandning av alla åldrar. På det sättet hop-
pas vi lära känna varandra över generations-
gränserna och få en fördjupad gemenskap.

Vad blir det för program under jubileumshelgen?
På fredagskvällen blir det olika aktiviteter för 
ungdomar i olika åldrar.

På lördagseftermiddagen föreläser bi-
trädande kyrkoledare Sofia Camnerin över 
ämnet: En sårbar kyrka – den bästa kyrkan är 
en kyrka som är sårbar. Sofia var pastor i Lin-
köpings Missionsförsamling under 90-talet.

På eftermiddagen blir det också en samling 
med församlingens pastorer Marcus Lind och 
Maria Linder. Ämnet är Fokus på framtiden – 
Vi firar 25 år som kyrka idag. Var vill vi vara 
om 10 år - om 25 år?

Man kan också välja på olika Workshops, 
utomhusaktiviteter och aktiviteter för barn 
och ungdomar.

På lördagskvällen inbjuds vi även till fest-
kväll med underhållning och återblickar från 
kyrkbygget mm.

På söndagen samlas vi till Jubileums-
gudstjänst kl 11.00 med efterföljande festligt 
kyrkkaffe.

Ambitionen är att vi kan inviga en ny flygel 

vid en konsert kl 18.00.
Under hela jubileumshelgen kommer det 

att finnas möjlighet att se fotoutställning och 
filmvisning från invigningsgudstjänsten mm.

Mer detaljerat program kommer i som-
marnumret av Medljus.

Vilka förväntningar har ni inför jubileumshelgen?
• Vi vill, att vi ska kunna visa på historien, 

så att unga personer får veta, hur det var 
för 25 år sedan.

• Det blir kul, att få tillfälle att visa nya med-
lemmar hur Missionskyrkan kom till,  hur 
Missionsförsamlingen firade 150 år under 
2008 och invigningsgudstjänsten 1994.

• Det blir roligt med en extra festlig upp-
taktshelg! Jag hoppas, att många kommer!

• Det blir spännande att få blicka både bakåt 
och framåt!

• Vi hoppas, att det blir en härlig och fest-
lig helg, då vi kan lära känna många nya 
personer!

• Det blir roligt att dela gamla minnen med 
varandra och hoppas på en ljus och offensiv 
framtid för församlingen.

Tack för ett trevligt samtal!
GUDRUN EKLUND
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På ekumeniska fronten

Kapellet i Gamla Linköping firar 20 år
Kapellet i Gamla Linköping firar 20 år med en 
jubileumsgudstjänst söndagen den 19 maj. Med-
ljus har samtalat med Gunnar Kjellander och Lars 
Eklund om historien bakom Kapellet och flytten 
till Gamla Linköping.

Gunnar Kjellander, tidigare församlingsfö-
reståndare i Linköpings Baptistförsamling 
berättar: Elimkapellet i Brokind byggdes 
1904 och användes för uppbyggelsemöten, 
syföreningsmöten och söndagsskola. Brokinds 
Baptistförsamling bildades 1915. År 1964 
blev församlingen en utpost till Linköpings 
Baptistförsamling. Gudstjänster firades varje 
söndag eftermiddag till i mitten på 1980-ta-
let. Då fanns det inte så många medlemmar 
kvar i Brokind. Kapellet skänktes därför till 
Linköpings Baptistförsamling, som i sin tur 
ville skänka det till Gamla Linköping.

Lars Eklund, tidigare kommunalråd i Lin-
köping, berättar: Jag hörde talas om detta i 
början på 90-talet och tyckte, att det var en 
bra idé att komplettera Gamla Linköping med 
ett litet rött kapell. Jag tog därför kontakt 
med  Gunnar Elfström, på den tiden musei-
chef för Gamla Linköping. Han blev mycket 
intresserad, så vi åkte till Brokind och tittade 
på Kapellet. Vi funderade på hur en flytt 
skulle  kunna gå till och vad det skulle kosta. 
Ett problem, som vi såg, var att Kapellet låg 
ganska högt på en kulle. Att flytta det med 
hjälp av en lastbil verkade omöjligt. Vi hade 
en vild idé, att man skulle kunna dela kapel-
let med en motorsåg och sedan lyfta delarna 
med helikopter. Den lösningen visade sig 
alltför fantasifull.

En insamling för flytten drogs igång av 
fastighetsmäklaren Willy Svahn.  

Gunnar Kjellander fortsätter: En byggmästare 
från Askeby monterade ner Kapellet bräda för 
bräda och körde det till Gamla Linköping. 
Genom byggmästaren, ett arbetsmarknads-
projekt och pengar från Werner-Westmanska 

fonden byggdes Kapellet upp i utkanten av 
Gamla Linköping, precis som kapellen ofta 
låg i förhållande till övrig bebyggelse.

Kapellet invigdes den 30 maj 1999 med 
tal av biskop Martin Lönnebo, musik av 
Frälsningsarméns hornmusikkår, sång av 
vissångaren Mats Paulsson, bördig från Lin-
köping, och en sånggrupp från Pingstkyrkan.

Genom åren har alla församlingar i Lin-
köping ansvarat och firat gudstjänster varje 
söndag under sommaren. Det har också fö-
rekommit tillfällen med adventssång, julotta, 
pilgrimsvandring, läsarsånger, syförenings-
auktion, söndagsskoljulfest och föreläsningar 
om olika trossamfund.

Denna sommar blir det samlingar i Kapellet 
söndagar i maj-juni och augusti-september kl 
15.00. Vid dessa tillfällen blir det mycket sång 
och musik samt en kort andakt. Missionskyr-
kan ansvarar söndag 8 september.

I Kapellet firas 20-års jubileum med guds-
tjänst söndag 19 maj kl 15.00. Kyrkkaffet blir 
på Dahlbergs Café. Välkomna med!

Håll också ögonen öppna för ett par spän-
nande tillfällen i höst, när det blir program om 
utvandringen till USA! Söndag 6 oktober blir 
det medverkan av Andrew Petersonsällskapet 
från Ydre och söndag 13 oktober tillsammans 
med Peter Casselsällskapet från Kisa.

Tack för trevligt samtal!
GUDRUN EKLUND

Gudstjänster  i Kapellet  2019
12 maj-16 juni och 25 augusti – 29 september.
Välkommmen till gudstjänst med sång, psalm 
och andlig visa.

Söndagar kl 15.00.

Maj
12 Landeryds församling
19 Jubiléumsgudstjänst  -  Kapellet på plats 

i 20 år. Medverkande: Lars Eklund, Willy 
Svahn, Anita Andersson, Rolf Vårdstedt,  
Ulla Gerardson, Kapellgruppen. Biskop 
Lönnebo-brev  till jubileumsgudstjäns-
ten.

26 Johannelunds församling

Juni
2 Ingen gudstjänst
9 S:t Lars församling
16 Adventkyrkan

Augusti
25 Ryds församling

September
1 Åkerbosångarna
8 Sångstund med Missionskyrkan
15 Lambohovskyrkan
22 Kören Lyran
29 Domkyrkoförsamlingen       
                                        

Missionskyrkan anvarar för gudstjänst i kapellet i 
Gamla Linköping en tidigare sommar. I år är det Mis-
sionskyrkans tur att bjuda på sångstund 8 september.
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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

Stort tack för gåvor till Instrumentfonden!
Det är många i församlingen som, i samband 
med sina födelsedagar, uppmuntrat männis-
kor att skänka en gåva till Instrumentfonden. 
En del gåvor har varit märkta och en del har 
varit anonyma, men vi kan konstatera att 
dessa speciella insamlingar i dagsläget bidragit 
till närmare 50 000 kr, som innebär att det nu 
finns totalt 280 000 kr i Instrumentfonden. 
Då återstår dessutom ytterligare bemärkelse-
dagar med denna uttryckliga önskan längre 
fram i vår. Vi är i församlingen djupt berörda 
av detta stora engagemang för insamlingen till 
instrumentfonden och vår nya flygel! Vi vill 
därför, från såväl församlingsledningen som 
ledningsgrupp Musik, uttrycka ett stort och 
varmt tack till alla er, som valt att fira på detta 
sättet, och inte minst till alla er, som uppvak-
tat någon med en gåva till detta ändamål.

MARCUS LIND OCH JOHAN GUNNARSSON

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

Skott & plantor
Helgen 18-19 maj säljer vi sådda plantor, upp-
grävda perenner och  skott från fönsterbrädan 
till förmån för kyrkan. Lördag 18 maj kl 11.00-
13.00 på kyrktorget. Söndag 19 maj i samband 
med gudstjänsten.

Har du fler växter än du behöver får du 
gärna lämna in till kyrkan fredag el lördag och 
meddela Ellinor Gustavsson på 0730-969606.

ELLINOR GUSTAVSSON

Pride-veckan i Linköping
För ca 10 år sedan beslutade Linköpings 
Missionsförsamling att erbjuda vigslar för 
samkönade par. Såväl medlemmar som 
personal får ha olika åsikter i frågan, men 
detta är församlingens hållning. Under åren 
har det pågått mycket samtal i frågan bland 
kyrkorna nationellt sett, men inte så mycket 
i församlingen. Därför lyfter vi nu upp ämnet 
på bordet igen genom olika evenemang under 
våren. I mars hade Feministpastorn Esther 
Kazen en brunch-föreläsning om HBTQ i kyr-
kan. Just nu genomförs en bokcirkel i kyrkan 
utifrån boken Välkomna varandra – bejakande 
perspektiv på homosexualitet i frikyrkan.

Vecka 21 är det Pride-vecka i Linköping. 
Torsdag 23 maj firar vi nattvard kl 18.00 i 
Missionskyrkan, och vid kl 18.30 kommer 
Anton Lundholm som är teolog och förfat-
tare till boken Välkommen in i min garderob. 
Han kommer att dela egna erfarenheter och 
perspektiv på HBTQ+ i kyrkan. Välkommen 
till denna föreläsning!

Välkommen också till Svenska kyrkans 
arrangemang i Pride-veckan. Fredag 24 maj 
genomförs en konsert kl 18.00 i Domkyrkan, 
lördag 25 maj kan du gå med Svenska kyrkan 
i Pride-paraden kl 13.30 med start och mål i 
Trädgårdsföreningen, och söndag 26 maj kl 
18.00 firas Regnbågsmässa i S:t Lars kyrka.

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

Den allra största berättelsen

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

Tack!
Från mitt hjärta; tack alla ni som var med och 
gjorde kyrkkaffet den 7 april till en stor fest: 
stort och varmt tack! Och insamlingsbarome-
tern fick en rejäl skjuts uppåt. Underbart att 
ni gav en sådan respons. Tack alla!

BERNT ÅKERBLAD

12-slaget och Sommaröppet
Under tisdagar och torsdagar i sommar ger vi 
tillfällen till gemenskap

Tisdagar 25 juni-6 augusti kl 12.00 har vi en 
kort middagsbön i kyrksalen och äter sedan 
gemensam lunch, som köps i Martas café. 
Under fyra veckor i juli har Martas café stängt, 
men det kommer att finnas lunch att köpa, 
men med en något mer begränsad meny.

Torsdagar 27 juni-8 augusti kl 14.00 är det 
Sommaröppet med program, fika och andakt. 
Detaljerat program kommer senare.

Välkommen till gemenskap även under 
sommarmånaderna!

EVA MILTON 

Gemenskapseftermiddag
Vid två tillfällen i maj inbjuds till Gemen-
skapseftermiddag.

Tisdag 7 maj kl 14.00 är temat Välkommen 
sköna maj!- Våren i ord och ton med Gurli 
Börjesson. Kaffe och bröd serveras.

Tisdag 21 maj. Vårutflykt till Skärblacka - 
Avfärd i bilar från Missionskyrkan kl 11.00. 
Lunch serveras i Skärblacka Missionskyrka, 
där Ann-Christine Olsson och Louise Wi-
gelius ansluter. Eftermiddagskaffe serveras 
hos Irene Dahlberg på Blåsippevägen 10 i 
Linköping.

Välkomna till dessa intressanta tillfällen!
GUDRUN EKLUND

NÄR JAG I SLUTET AV februari senast skrev en text till 
denna plats i tidningen (nr 2 2019) så hade jag 
skrivit en text om fastan som var i antågande. 
Den hade rubriken den största berättelsen och 
var en uppladdningstext inför både fastan och 
påskfirandet. Men dagarna innan tidningen 
skulle gå i tryck togs vår församlingsmedlem 
Abbas av Polisen och placerades i Åstorp ut-
anför Helsingborg i ett av Migrationsverkets 
förvar. Något av det första jag gjorde efter 
att nyheten nått mig var att skriva av mig, en 
text som sedan kom att spridas på kyrkans 
Facebooksida och sedan också ersätta den 
text jag redan skickat in till redaktionen för 
publicering här i Medljus. Ibland händer det 
oväntade saker i livet och vi får ändra redan 
uppgjorda planer.

När det nu två månader senare är dags för 
mig att skriva igen så är både fastan och pås-
ken över och Abbas sitter fortfarande i förvar. 
Påsken kändes avlägsen och förvarsplacering 
kändes overklig. Medan påsken nu istället är 
förbi har förvarsplaceringen för många av oss 
blivit en overklig form av vardag. Samtidigt 
fångar hela denna situation något av den 
spänning som vi som kristna lever i. Vi firar 
påsken och den seger som Jesus Kristus vunnit 
över all ondska, allt lidande och all trasighet. 
Samtidigt som vi ser att behoven av detta i 
världen tycks vara större än någonsin.

JAG VILL DÄRFÖR ÄNDÅ FÖRSÖKA skriva något om 
Den största berättelsen. Det temat som vi 
valde att fördjupa oss i församlingen genom 
att under de senaste veckorna läsa och dyka 
ner i Johannesevangeliet. I temat ryms tanken 
om att vi som människor har del i en mycket 
större berättelse och att berättelsen om Jesus 
Kristus rymmer den allra största berättelsen 

för oss människor. Nämligen berättelsen om 
hur Gud själv valde att bli människa för att 
förena det gudomliga och mänskliga och ta 
på sig all den trasighet som vi ser runt om-
kring oss i världen. Det här är en berättelse 
som utmanar oss på flera plan. Den utmanar 
oss att vara ärliga mot så väl oss själva som 
gentemot Gud. Den utmanar oss genom att 
den inbjuder oss till att vara delaktiga i att 
motverka all trasighet, orättvisa och synd 
som finns i världen. Och det är när vi svarar 
ja på denna inbjudan som den största berät-
telsen verkligen får göra skillnad här och nu. 
För det Jesus har gjort möjligt har han också 
överlåtit åt oss att vara med och förverkliga. 
Hela poängen med Jesus var att återupprätta 
relationen mellan människa och Gud och där-
för är också det bästa vittnesbördet för detta 
när vi människor tillsammans med Gud får 
visa på detta genom både ord och handling. 
Kanske kan vi kalla det för den allra största 
berättelsen. Den då du och jag får vara med 
om att se hur det som Jesus gjort på korset 
blir verklighet i så väl våra egna som i andras 
liv. För behoven runt omkring oss tycks inte 
minska nämnvärt utan människor och värl-
den behöver Jesus mer än någonsin. Och detta 
gäller oavsett om trasigheten, orättvisorna 
och synden i just din närhet tar sig uttryck i 
sjukdom, svek, våld, ensamhet, skuld eller i 
att du blivit inlåst i ett förvar. 
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På samfundsfronten

30 maj -2 juni hålls Equmeniakyrkans kyrkokon-
ferens i Jönköping. Temat är ”Till jordens yttersta 
gräns”. Våra ombud är Marcus Lind, Elsa Hermans-
son, Bernt Åkerblad, Kristina Uhlin, Staffan och 
Lillemor Hejdegard och Anna Gardström. Medljus 
har bett dem reflektera över några frågor så här 
före konferensen för att sedan återkomma i nästa 
nummer med reflektioner över hur det blev.

1. Vilka förväntningar har du inför kyrko-
konferensen?
2. Hur förbereder du dig?
3. ”Till jordens yttersta gräns ” är temat för 
årets konferens. Vad tänker du när du hör det?
4. Det blir möjlighet till deltagande i olika 
seminarier. Vilket/vilka intresserar dig mest? 
Hur tänker du om det ämnet?

Staffan Hejdegard
1. Att åter se att vi är många som lever för att 
göra Jesus känd, trodd, älskad och efterföljd.
Det är alltid lika roligt att träffa vänner från 
andra håll och kanter och lyssna till vad som 
händer och sker på andra håll, både i Sverige 
och i övriga världen.
2. Genom att läsa på i programmet och lyssna 
till andra som också ska åka till Jönköping
3. Jag tycker om att vi i Equmeniakyrkan 
tänker stort och ”gränslöst”. Berättelsen om 
”Guds Rike” gäller ju allt och alla. 
4. Mycket ser intressant ut. Just nu lutar det 
för mej åt fredagens seminarium 1 och 3 om 
hur vi kommunicerar Bibelns budskap till våra 
barn och unga. Även dem med andra religiösa 
preferenser än dem vi själva bär med oss. 
Lördagens seminarium 8 om ”Mission och för-
samlingsutveckling” kittlar också mitt intresse. 
Om vi inte lyckas med att presentera tron på 
Jesus på ett sätt som andra förstår, då har vi 
problem. För mig är detta en församlingens 
ödes- och överlevnadsfråga. Dessutom tycker 
jag det är så roligt att försöka få andra, inte 
minst barn att begripa vad det handlar om. Att 
använda språket, att byta ut ”kyrkiska” uttryck, 
att hitta på liknelser som får det bibliska tänket 

att kännas som att det verkligen gäller oss idag.  

Lillemor Hejdegard
1. Att vi från Linköpings Missonsförsamling 
ska dela gemenskap med varandra och få träffa 
båda nya och ”gamla” vänner från tidigare 
konferenser. Få lära mig en del nytt på de 
seminarier jag går på. Lyssna till och delta i 
gudstjänsterna.
2. Jag förbereder mig bl.a. genom att läsa de 
motioner, som ska tas upp på kyrkokoferensen 
och lyssna till vad församlingen har för syn-
punkter att ta med till besluten.
3. Temat för konferensen är ”Till jordens yt-
tersta gräns”. Det ger mig många tankar.

• Klimatet, hur hanterar vi vår värld, na-
turen mm. 

• Medmänniskor, hur är vi mot varandra, 
mot konvertiter, flyktingar, tiggare m fl? 

Jag vill bl.a. delta i seminarier som tar upp 
just dessa ämnen.

Anna Gardström
1. Som ny ordförande i vår församling förvän-
tar jag mig att få en bild av vad vårt samfund 
jobbar med på nationell nivå och hur det 
påverkar oss och vårt arbete i Linköping. 
Dessutom förväntar jag mig möten, både med 
människor och med Gud!

2. Jag läser in mig på konferensmaterial och 
motioner. Ombuden kommer att diskutera 
dessa med både styrelsen och församlingen. 
Då ser jag det som mitt uppdrag att lyssna in 
vad församlingen tycker i dessa frågor.
3. Jag är väl påverkad av det som skrivits och 
sagts om detta, men mina tankar går både till 
mission och hur vi ska ta hand om hela vårt 
jordklot.
4. Jag har inte bestämt mig för vad jag ska gå 
på. Det finns så mycket som känns viktigt. 
Några seminarier handlar om hur vi kan hjälpa 
människor på flykt, något som känns nära 
till det vi jobbar med i vår församling. Andra 
seminarier handlar om hur vår kristna tro kan 
bli till handlingar i en medvetenhet i miljöar-
bete, också viktigt. Ytterligare seminarier berör 
hur det ideella ledarskapet kan utformas så 
att människors ork räcker över tid. Vi får se 
vad det blir!

Kristina Uhlin
1. Jag tycker att det ska bli intressant att få 
lyssna och ta del av vad andra församlingar 
brottas med, vilka frågor som är aktuella på 
olika platser. Det ska bli härligt att få fira guds-
tjänst med många andra och spännande att få 
se och höra hur olika gudstjänster utformas. 

Ombudens förväntningar inför kyrkokonferensen

Linköpingsombuden: Staffan Hejdegard, Marcus Lind, Kristina Uhlin, Lillemor Hejdegard, Elsa Hermansson, Bernt Åkerblad.
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2. Jag förbereder mig genom att läsa motio-
nerna, delta i regional träff och diskutera med 
församlingen i församlingsmötet. Vi kommer 
också att diskutera vem som går på vilket 
seminarium för att täcka upp så mycket som 
möjligt.
3. Temat får mig att tänka på vår Skapelse, hur 
vi vårdar och tar hand om den. Klimatfrågan är 
viktig och det är bra att den tas i ett storforum, 
så att alla drar åt samma håll.  Samhällsenga-
gemang  och det internationella arbetet ryms 
också i temat. 
4. ”Dela tro – hur ser vår trosbekännelse ut 
idag?”, ”Jag var törstig och ni gav mig att 
dricka” och ”Till jordens yttersta gräns, mission 
och församlingsutveckling” är seminarier som 
jag är intresserad av. Vilka jag kommer att välja 
bestämmer vi tillsammans i ombudsgruppen. 

Elsa Hermansson
1. Det var många år sedan jag senast var 
ombud, så det känns inspirerande att få delta 
igen. Ser mest fram emot gudstjänsterna, som 
alla i år har med ”Hopp” som tema. ”Hopp av 
tro, om liv, för världen, utan gräns ”och inled-
ningsgudstjänsten ”Hopp till jordens yttersta 
gräns”, där vår pastor Marcus Lind predikar.
Att få vara med på plats och be för våra mis-
sionsarbetare och blivande pastorer inför väg-
ledningsåret och ordinationen känns stort och 
alldeles särskilt i år då Maria Linder ordineras.
2. Förberedelser är förstås att ha med konfe-
rensen i den egna bönen och att läsa in det 
material som finns på hemsidan. Även i år blir 
det en regional samling före ( i Baptistkyrkan,) 
där vi kan samtala om motioner mm vilket 
vi också gör vid vårt eget församlingsmöte 
19 maj.
3. Temat ”Till jordens yttersta gräns” för 
spontant tankarna till Missionsbefallningen. 
Men jag tänker också, att vi har en enda jord 
att förvalta och att vi människor på många 
sätt är  lika fastän vi föds och lever under så 
olika betingelser.
4. Jag har fastnat för några: ”Mötesplatser 
när livet brister” med bla Olle Carlsson från 

Katarina kyrka, Stockholm, samt ett semina-
rium om internationell mission och ett om 
flyktingar och konvertiter. Samtliga dessa (och 
andra) är ju högst aktuella, att hitta kyrkans 
och församlingens plats i det samhälle vi lever 
och verkar i.

Bernt Åkerblad
1. Kyrkokonferensen är ett sammanhang mitt 
i Equmeniakyrkans liv. Då tänker jag på det 
liv som har med möten med människor att 
göra. Men också på det liv och den energi som 
ryms i gudstjänster, samtal, i diskussioner, i 
information om aktualiteter i kyrkan och i 
samhället. Den enskilda församlingen är ju 
en del av denna helhet. Liksom varje enskild 
medlem är det. Lite nyfiken är jag ju på hur 
en klimatsmart konferens tar sig ut?
2. Jag håller på med att läsa motionerna än 
så länge. De är nio till antalet. Intressant nog 
handlar flera av dem om frågor som har med 
flyktingmottagning att göra. Jag ska också ta 
itu med övriga konferenshandlingar förstås. I 
ett kommande församlingsmöte kommer vi ju 
att få samtala omkring vissa av konferensens 
ärenden.
3. Då tänker jag bland annat på de besök hos 
några av våra systerkyrkor som jag har haft 
förmånen att få göra. Det är upplevelser som 
ligger ganska många år tillbaka i tiden vid det 
här laget. Men intrycken från dessa möten 
lever fortfarande. Den energifyllda kyrkan i 
Indien imponerade på mig. Målmedveten och 
tydlig. För att inte tala om möten med några 
kvartersförsamlingar i Kongo Kinshasa. Tron 
på och kärleken till Jesus trädde fram med en 
sådan självklarhet och värme, att den liksom 
gick att ta på. Equmeniakyrkans tre bildarsam-
fund har detta tema i sina gener. Vi har alltid 
varit på väg ”Till jordens yttersta gräns”. Inom 
det temat har Linköping en plats.
4.Seminariet om klimatfasta är ju ett så kallat 
storseminarium, alltså gemensamt för hela 
konferensen. Jag tänker att frågan som ställs 
där, ”hur går vi vidare?” är central. Vad har vi 
lärt oss? Hur kan den lokala församlingen vara 

en miljö som både utmanar till och underlät-
tar för de radikala beslut och förändringar 
av livsvanor som måste till? När det gäller 
seminarierna på fredag och lördag har jag inte 
bestämt mig än. Det kan kanske vara smart att 
vi gör en fördelning inom vår ombudsgrupp.

Marcus Lind
1. I år hoppas jag att konsensusmetoden kom-
mer att fungera ännu bättre. Det är en jättebra 
metod i teorin, men det blev tydligt förra året 
att vi fortfarande prövar oss fram. Sen är jag 
väldigt glad över att ha fått förtroendet att 
predika på inledningsgudstjänsten på onsda-
gen. Det känner jag lite extra förväntan och 
bävan inför.
2. Jag brukar gå igenom handlingarna, så att jag 
ändå har ett hum om vad som ska behandlas. 
Det är i år flera intressanta motioner, som rör 
inte minst flyktingengagemang, vilket blivit 
allt mer aktuellt i vår församling de senaste 
månaderna. Sen är det viktigt för mig att delta 
i förberedande styrelse- och församlingsmöte 
och prata med medlemmar i församlingen för 
att samla en god bild av hur tankegångarna går 
i Missionskyrkan.
3. I år går mina tankar kring temat främst till 
mina predikoförberedelser. Det är nämligen 
temat för konferensens inledningsgudstjänst. 
Jag tycker det är ett bra tema som för mig 
handlar om att hitta kärnan i det kristna bud-
skapet – nämligen att vi är sända att verka för 
att Guds rike får råda här på jorden. Såväl på 
den plats där vi lever som över hela världen.
4. När jag tittat på årets seminarier är det som 
oftast mycket att välja mellan. Det var flera 
intressanta, men inget som jag direkt kände 
att jag under inga omständigheter får missa. 
Detta kan säkert förändras, när konferensen 
närmar sig och det blir en tydligare bild av vad 
seminarierna handlar om och hur de relaterar 
till det övergripande temat.

Vi önskar er en givande kyrkokonferens och ser 
fram emot att få dela era upplevelser i nästa 
nummer av Medljus.

BIRGITTA JACOBSSON
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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

Spring för Equmenia
Söndag 19 maj arrangeras årets upplaga av 
Spring för Equmenia i samband med kyrk-
kaffet. Spring för Equmenia arrangeras årligen 
för att på ett roligt sätt samla in pengar till 
kyrkans barn- och ungdomsverksamhet i form 
av en löptävling. Just i år är det Equmenias 
äventyrarscouter, som är arrangörer och in-
samlade medel går oavkortat till scouternas 
resa till World Scout Jamboree i USA i som-
mar. Välkomna att bidra som löpare eller 
sponsor!

ANTON MANNERFELT

Ungdomsläger under kyrkokonferensen
Vi bokar buss och åker till Jönköping fre-
dag 31 maj till söndag 2 juni för att delta på 
Equmeniakyrkans största årliga event “Kyr-
kokonferensen”. Vi kommer delta på deras 
ungdomskonferens, men även vara med under 
stora söndagsgudstjänsten med ordination 
(Pastor Maria Linder tar “pastorsexamen”) - 
vilket blir kanonkul! 

Schemat för ungdomskonferensen och 
anmälan (senast 10 maj), finns på: www.
equmeniakyrkan.se/program-korkonferensen 
(Ange ungdomslunch fredag och lördag, samt 
faktura hem till dig). Viktigt att du meddelar 
Linnea att du anmält dig! Kostanden för mat 
och resa blir cirka 500 kr, konferensen är 
gratis. Vi kommer bo i en kyrka (eventuellt 
Immanuelskyrkan), så medtag sovsaker.

Barnkörläger MOD
7-9 juni på Östgötagården, Rimforsa, för barn 
som går i årskurs 1-6. Det här är ett läger 
med mycket sång, men även tid för andakt, 
lägerbål och fritid med t.ex. bad, kiosk, fot-
boll mm. Lägret avslutas på söndagen med 
en konsert i Ryttargårdskyrkan kl 15.30. 
Fikakorg medtages till gemensam fika innan 
konserten kl 14.45.

Anmälning sker genom anmälningstalong, 
som finns vid informationen i kyrkan. Den 
lämnas sedan till Linnea Hultman Araya. 
Anmälan gäller efter att ni fått en bekräftelse 
och därefter betalat in avgiften på 450 kr. Sista 
anmälningsdag är den 6 maj.

Övernattning i kyrkan
8-9 juni för ungdomar mellan 13-19 år. Vi 
kommer att börja kl 14.00 med utomhuslekar 
och häng hemma hos familjen Bjärkefur för 
att sedan åka till kyrkan och fortsätta umgås 
in på småtimmarna. Vi sover över och på 
söndagen ordnas skjuts till den ekumeniska 
gudstjänsten på Bjärka Säby. Det kommer 
bli en fantastisk helg då vi får umgås och lära 
känna varandra ännu mer! Sista anmälan är 
1 juni till Linnea Hultman Araya.

Följ med på läger i vår och sommar!

GROOWE ungdomsläger
30 juli-4 augusti för ungdomar födda år 2006 
eller tidigare.Vi åker buss till Klintagården 
för en vecka av gemenskap, bad, gudstjäns-
ter, workshop, seminarier, party, bibelstudier 
och andra aktiviteter. Vi har fokus på att lära 
känna Gud, varandra och att ha kul! Mer info 
finns på vår hemsida.

Kostnad 1 750 kr + 400 kr tur/retur för 
bussen. Anmäl dig till Linnea Hultman Araya 
senast 26 maj.

Har du några frågor om något av dessa läger? 
Kontakta ungdomsledare Linnea Hultman 
Araya på 070-3949805 eller linnea@mis-
sionskyrkanlinkoping.se

LINNEA HULTMAN ARAYA

När det sprangs för Equmenia 2014 var det regnigt. Hur blir 
vädret 19 maj, när det är dags att springa för Equmenia igen?



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
26 20.00 Ekumenisk bön- och lov-

sångsmässa i Domkyrkan. 
Tema: Hoppfullhet.

26-30 Konfaläger
MAJ
3 20.00 The Bible Kristen i vardagen.
3-5  Budkavlekampen Spårarhajk
5 13.00 After Church
10 17.30 Fredagshäng
17 20.00 Revoice-konsert i Cupolen
19 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 12.30 Spring för Equmenia
26 11.00 Konfahögtid
31-2  Ungdomskonferens i Jönkö-

ping
JUNI
2 10.00 Pastor med ungdomsansvar 

Maria Linder ordineras på 
kyrkokonferensen i Jönköping

7 20.00 The Bible Tvivel och död.
8-9  Grandios övernattning
9 11.00 Pingstkonferens i Bjärka-Säby
16 11.00 Pastor med ungdomsansvar 

Maria Linder installeras i Mis-
sionskyrkan.

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

kommer åka med till Italien. 
Här är en länk där vår blogg 
kommer finnas under påskre-
sorna; http://www.ryttargards-
kyrkan.se/eastertrips2019/

LINNEA HULTMAN ARAYA

Följ påskresor till Portugal och Italien

Detta läsår 
har det fun-
nits en ny 
Equmenia-
verksamhet i 
kyrkan som 
ka l l a s  fö r 
The Bible. 
Verksamhe-
ten startades för att hjälpa 
unga att fördjupa sin tro och 
sitt lärjungaskap, genom att 
de får ställa frågor om ämnen 
de funderar över, får undervis-
ning och får använda tron i 
praktiken. Hittills har vi haft 
kvällar med temana ”vad är 
bibeln?”, ”bön”, ”relationer” 
(där två kvällar behövdes för 
att hinna med alla frågor), 
”vetenskap och tro”, ”kan jag 
rädda världen?” och ”att höra 
Guds röst”. Vi har även tittat på 
film hemma hos pastor Maria, 
och använt Equmenias material 
om SuntPrat som handlar om 
att förebygga beroende av olika 
saker.

Upplägget för the Bible är 
att ungdomar som går i nian 
och på gymnasiet träffas en fre-
dagskväll i månaden kl 20.00-
23.00. För att inte krocka med 
Grandios (som börjar kl 19.00 
på fredagar) så försöker vi lägga 
the Bible på samma kvällar 

Ledare – Save the date!
Söndag 25 augusti är det ledar-kickoff 
efter gudstjänsten! Som tack för att vi 
arrangerade Equmenias riksstämma 
har vi fått en gåva att göra något roligt 
för med Equmenia-ledarna. Därför 
kommer vi äta ihop, gå iväg och göra 
en rolig aktivitet, och också ge tid för 
information och att planera terminen 
ihop i de olika Equmenia-grupperna. 
Boka in datumet redan nu!

UNGDOMSRÅDET GENOM MARIA LINDER

som det är 
Fredagshäng 
(som pågår 
1 7 . 3 0 -
20.00). Vi 
börjar med 
fika i 15-20 
minuter och 
sedan pratar 

vi om kvällens ämne i ca 1,5 
timma. Efter ungefär 20 minu-
ters paus avslutas kvällen med 
andakt och olika övningar i 
kyrksalen. Det är oftast 12-15 
personer som kommer, men 
ibland fler och ibland färre.

Maria Linder (pastor med 
ungdomsansvar) och Mattias 
Andersson (Grandios-ledare) 
är ledare i the Bible. Ibland 
förbereder vi mycket undervis-
ning och praktiska övningar 
inför kvällen, men oftast får 
ungdomarna själva styra inne-
hållet genom att ställa frågor på 
temat och också hjälpas åt att 
svara på frågorna i storgrupp 
eller i mindre grupper. Jag är så 
glad och tacksam för alla samtal 
vi hittills haft under dessa kväl-
lar, och för alla ungdomar som 
visar en längtan efter att lära sig 
mer om tron och komma när-
mare både Gud och varandra. 
Be för oss!

MARIA LINDER

The Bible förjupar tro och lärjungaskap
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Bibelläsningsplan

Bibeltexter maj 2019

Bibel och förbön maj 2019
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.

Vecka 19 Söndag 5 maj-lördag 11 maj 
Söndag Jesaja 42:1-9 Herrens tjänare och hans 
uppgift (Matteusevangeliet 12:15-21)
Måndag Jesaja 42:10-17 Herren kämpar och segrar 
(Psaltaren 96:1-5)
Tisdag Jesaja 42:18-25 Herrens blinde och döve 
tjänare (Romarbrevet 2:12-21)
Onsdag Jesaja 43:1-7 Herrens befrielse av Israel 
(Första Moseboken 26:24)
Torsdag Jesaja 43:8-13 Endast Herren kan ge rädd-
ning (Apostlagärningarna 4:12)

Fredag Jesaja 43:14-21 Herrens nya underverk (Upp-
enbarelseboken 21:6-7)
Lördag Fjärde söndagen i påsktiden: Rubrik: Vägen 
till livet: Johannesevangeliet 14:1-14, Jesus Syraks 
Vishet 28:3-7, Andra Korinthierbrevet 4:16-18, Pal-
taren 147:1-7
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen försam-
ling ber vi för: Ledningsgrupperna i församling och 
Equmenia. Equmeniakyrkan i Ekängen. Equmenia-
kyrkans kyrkokonferens. Polisen i Linköping. Och vi 
ber; gör oss växande i både inre och yttre mening. 
Vi tackar och ber för alla kyrklig verksamhet i Lin-
köping, denna vecka ber vi särskilt för: Linköpings 
Stadsmission, för de som jobbar där och för de som 
söker stöd och hjälp där. Vi ber för församlingarna 
i Equmeniakyrkans Region öst, denna vecka sär-
skilt för: Borsna missionsförsamling, för Boxholms 
frikyrkoförsamling samt för Braås missionsförsamling. 
Tillsammans med alla församlingar i Equmenia-
kyrkan ber vi för Equmeniakyrkans Region Väst. 
Gud vi ber för församlingar och enskilda som är 
engagerade i ett flykting- och asylarbete, att Guds 
kärlek blir känd i ord och handling. Vi ber också 
att de förstudier och församlingsplanteringar som 
är igång i vår region, att Gud leder och ger kärlek, 
vishet och hållbarhet. Internationellt ber vi för Kina-
Xinjiang: Gud, vi ber att rädsla, kontrollbehov och den 
maktfullkomlighet som drivit fram att över en miljon 
uigurer placerats i omskolningsläger inte ska få segra. 
Vi ber i stället om vägar att verka för att en ökad frihet 
för uigurerna och för din kyrka i Xinjiang. Gud, ge en 
speciell styrka till de som står upp mot orättfärdighet 
och de som delar med sig av ditt evangelium.

Vecka 20 Söndag 12 maj-lördag 18 maj
Söndag Jesaja 43:22-28 Israels rättmätiga straff 
(Mika 7:8-9)
Måndag Jesaja 44:1-5 Välsignelse över Israel (Romar-
brevet 11:33-36)
Tisdag Jesaja 44:6-8 Herren är den ende Guden (Upp-
enbarelseboken 1:17-18)
Onsdag Jesaja 44:9-20 Avgudamakarnas fåfänga 
verk (Apostlagärningarna17:29-31)
Torsdag Jesaja 44:21-28 Herrens storhet som ska-

pare (Esra 1)
Fredag Jesaja 45:1-13 Kyros som Herrens utvalda 
redskap (Joel 2:21-28)
Lördag Femte söndagen i påsktiden: Rubrik: Att växa 
i tro: Johannesevangeliet 15:10-17, Hosea 14:5-9, 
Första Johannesbrevet 3:18-24, Psaltaren 98:1-817, 
Hosea 14:5-9, Första Johannesbrevet 3:18-24, Psal-
taren 98:1-8
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen för-
samling ber vi för: Missionskyrkans gudstjänster 
och andakter. Alla som valts till olika uppdrag och 
ordinerats till olika tjänster under Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens. För pingsthelgens ekumeniska 
gudstjänster här i Linköping. Vår samarbetskyrka i 
Lambohov. De som jobbar inom äldrevården i vår 
kommun. Och vi ber; gör vårt tillsammansskap varmt 
och konstruktivt. Vi tackar och ber för alla kyrklig 
verksamhet i Linköping, denna vecka ber vi sär-
skilt för: Ryds församling och deras tjänst i Guds rike. 
Vi ber för församlingarna i Equmeniakyrkans Re-
gion öst, denna vecka särskilt för: Brunnskyrkans 
församling i Åseda, för Byxelkroks Baptistförsamling 
och för Bäckebo missionsförsamling. Tillsammans 
med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi 
för våra folkhögskolor. Gud, vi ber för alla som snart 
avslutar sina studier vid våra folkhögskolor. Att de ska 
känna sig trygga i vad nästa steg i livet är. Tack för alla 
växtplatser där tillit, kunskap och bildning möjliggör 
att människor får upptäcka mer om sig själva, livet 
och tron. Gud, vi ber för kyrkorna i Litauen, och att 
de ska nå ut till nya människor med evangeliet. Vi 
ber om fler fler pastorer till Metodistsamfundet. Vi 
ber om välsignelse över evangelisationsarbetet som 
baptistkyrkan genom Henrikas och Giljas Zukauskas 
bedriver genom olika kulturella uttryck i Villnius.

Vecka 21 Söndag 19 maj-lördag 25 maj
Söndag Jesaja 45:14-25 Herrens överhöghet över 
alla folk (Romarbrevet 14:10c-11)
Måndag Jesaja 46:1-13 Herren ger hjälp, inte avgu-
darna (Domarboken 17:1-6)
Tisdag Jesaja 47:1-15 Babylons kommande olycka 
(Sefanja 2:15)
Onsdag Jesaja 48:1-11 Israels tidigare trolöshet 
(Psaltaren 66:10-12)
Torsdag Jesaja 48:12-16 Herren har tagit Kyros i sin 
tjänst  (Uppenbarelseboken 1:8)
Fredag Jesaja 48:17-19 Israels lydnad och lycka 
(Första Moseboken 12:1-3)
Lördag Bönsöndagen: Rubrik: Bönen: Lukasevange-
liet 11:1-13, Jeremia 29:11-14,  Första Johannesbrevet 
5:13-15,  Psaltaren 13
Förbönsämnen denna vecka: I vår egen för-
samling ber vi för: Anställda medarbetare i Mis-

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! 
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sionskyrkan. Konfirmandernas avslutningshelg. 
Equmeniakyrkan i Ekängen. Och vi ber; fördjupa 
och vidga vår generositet. Vi tackar och ber för alla 
kyrklig verksamhet i Linköping, denna vecka ber 
vi särskilt för: Ryttargårdskyrkan och deras tjänst 
i Guds rike. Vi ber för församlingarna i Equme-
niakyrkans Region öst, denna vecka särskilt för: 
Centrumkyrkans församling i Boxholm, för Dannäs 
missionsförsamling och för Diö-Liatorps frikyrko-
församling. Tillsammans med alla församlingar i 
Equmeniakyrkan ber vi för Region Stockholm och 
de konfirmationsläger och kristendomsskolor som 
kommer hållas på olika håll inom regionen under 
sommarlovets första veckor. Välsigna varje ledare 
och varje tonåring! Internationellt ber vi för Kongo 
Kinshasa. Gud, vi ber för eftervalssituationen i Kongo. 
Låt de nya ledarna lyssna till folket och deras stora 
behov. Låt omsorgen om dem som röstat fram en 
ny president ta sig konkreta uttryck i vilja till fred 
och försoning och till konkret ökad budget för skola 
och sjukvård.

Vecka 22 Söndag 26 maj-lördag 1 juni
Söndag Jesaja 48:20-22 Hem från Babylon (Sakarja 
2:6-13)
Måndag Jesaja 49:1-6  Herrens tjänares uppgift 
(Hebreerbrevet 4:12-13)
Tisdag Jesaja  49:7-13 Herren räddar sitt folk (Andra 
Korinthierbrevet 6:2)
Onsdag Jesaja 49:14-26 Sions kommande upprät-
telse (Baruk 5:5-9)
Torsdag Kristi himmelsfärds dag: Rubrik: Herre över 
allting: Lukasevangeliet 24:49-53, Jesaja 61:10-11, 
Apostlagärningarna 1:1-11, Psaltaren 110
Fredag Jesaja 50:1-3 Sions skuld och Herrens fräl-
sande makt (Fjärde Moseboken 11:23)
Lördag Söndagen före pingst: Rubrik: Hjälparen kom-
mer: Johannesevangeliet 16:23-33, Femte Mosebo-
ken 31:6-8, Romarbrevet 8:31-39, Psaltaren 33:18-22
Förbönsämnen denna vecka: Kören. Väntjänsten, 
de som besöker och de som får besök. Vår samar-
betskyrka 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: Slaka-Nykils pastorat och de 
församlingarnas tjänst i Guds rike. Vi ber för försam-
lingarna i Equmeniakyrkans Region öst, denna 
vecka särskilt för: Ekenässjöns missionsförsamling, 
för Ekeryds och Hinneryds Baptistförsamling och 
för Ekparkskyrkans församling i Asby. Tillsammans 
med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber 
vi för Equmenia. Herre, idag vill vi be om 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. Gud, vi ber för 
Rumänien och Ruth-projektet i Bukarest, och för de 
romska barn och ungdomar som går på skolan som 
stöttas av Equmeniakyrkan. Vi tackar dig för detta 
arbete och de lärare som gör det möjligt för barn från 
förskoleklass till årskurs 6 att bli rustade för livet och 
fortsatt utbildning.

Vecka 23 Söndag 2 juni-lördag 8 juni
Söndag Jesaja 50:4-11 Herrens tjänares plågor och 
upprättelse (Matteusevangeliet 27:26,30) 
Måndag Jesaja 51:1-8 Herrens löfte till Israel (He-
sekiel 33:24)
Tisdag Jesaja 51:9-16 Herrens makt som skapare och 
befriare (Andra Moseboken  14:21-31)
Onsdag Jesaja 51:17-23 Israel slipper Herrens vredes 
bägare (Sakarja 12:1-6)
Torsdag Nationaldagen, Jesaja 52:1-12 Sions kom-
mande lycka och Herrens återkomst (Romarbrevet 
2:17-29) 
Fredag Jesaja 52:13-15 Herrens lidande tjänare 1 
(Romarbrevet 15:12-16)
Lördag Pingstdagen: Rubrik: Den heliga Anden: 
Johannesevangeliet 14:15-21, Joel 2:28-29, Apost-
lagärningarna 2:1-11, Psaltaren 104:27-31
Förbönsämnen denna vecka: Gudstjänsterna i ka-
pellet i Gamla Linköping. Equmeniakyrkan i Ekängen. 
Och vi ber: gör vårt tillsammansskap varmt och kon-
struktivt. Vi tackar och ber för alla kyrklig verksam-
het i Linköping, denna vecka ber vi särskilt för: S:t 
Kuryakos församling Österns Assyriska kyrka. Vi ber 
för församlingarna i Equmeniakyrkans Region 
öst, denna vecka särskilt för: Eksjö missionsför-
samling, för Ekängens missionsförsamling samt för 
Eriksbo missionsförsamling. Tillsammans med alla 
församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för vårt 
samhälle. Gud, idag ber vi för våra medarbetare som 
finns i tjänst, på sjukhus, skolor och universitet, på 
fängelser och häkten, för de medarbetare som finns 
i samverkan med polisen och på andra arbetsplatser. 
Vi bär dessa våra medarbetare i våra förböner och ber 
att de ska få tala kärlekens, hoppets, försoningens 
och fridens språk in i människors liv. Gud vi ber att 
människor i mötet med dessa medarbetare får ana 
din närvaro och kraft som kan förvandla, upprätta 
och ge människor tro och hopp inför framtiden. Gud, 
idag ber vi också för Kyrkornas Världsråds arbete och 
speciellt för arbetet i Afrika med att förebygga HIV/
AIDS-epidemin. Låt årets särskilda satsning på att nå 
tonåringar i kyrkorna genom bibelstudier om sexu-
alitet och identitet falla väl ut.

Vecka 24 Söndag 9 juni-lördag 15 juni
Söndag Jesaja 53:1-8 Herrens lidande tjänare 2 (Mat-
teusevangeliet 8:16-17)
Måndag Annandag pingst: Rubrik : Andens vind 
över världen: Johannesevangeliet 3:31-36, Hesekiel 
11:17-20, Apostlagärningarna 11:19-26, Psaltaren 
68:10-14,20-21
Tisdag Jesaja 53:9-12 Herrens lidande tjänare 3 
(Första Petrusbrevet 2:20-24)
Onsdag Jesaja 54:1-10 Sions upprättelse (Hesekiel 
34:17-31)
Torsdag Jesaja 54:11-17 Det nya Jerusalems härlig-
het (Uppenbarelseboken 21:6,22:17)
Fredag Jesaja 55:1-5 Herrens förbund består (Johan-
nesevangeliet 6:31-35)
Lördag Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen: 
Rubrik: Gud – Fader, Son och Ande: Matteusevang-
eliet 28:16-20, Andra Mosebok 3:1-15, Romarbrevet 
11:33-36, Psaltaren 113:1-6
Förbönsämnen denna vecka: De som jobbar i Mis-
sionskyrkans Information. Vår samarbetskyrka i Lam-
bohov. Och vi ber; fördjupa och vidga vår generositet. 
Vi tackar och ber för alla kyrklig verksamhet i Lin-
köping, denna vecka ber vi särskilt för: S:t Georgis 
Syrisk-ortodoxa församling och deras vittnesbörd, 
tjänst och gemenskap. Vi ber för församlingarna i 
Equmeniakyrkans Region öst , denna vecka sär-
skilt för: Fredriksdals missionsförsamling, för Fårbo 
frikyrkoförsamling och för Församlingen Brofästet 
på Öland. Tillsammans med alla församlingar i 
Equmeniakyrkan ber vi för Region öst. Idag ber vi 
för alla som precis slutat skolan, där framtiden känns 
god och hoppfullt och för dem där framtiden känns 
oviss och skrämmande. Herre, du har en tanke med 
och för varje människa – låt alla våra unga människor i 
början på sina liv finna dig, hoppet i dig och din tanke 
för dem var och en. Internationellt ber vi för Thailand. 
Vi ber för det miljöarbete som Equmeniakyrkan 
tillsammans med Karenbaptisterna genomför för att 
minska regnskogsskövling och kemikalieanvändning 
till förmån för ett hållbart jordbruk och skogsvård. Vi 
ber speciellt att församlingarna ska vara en röst för 
ett gott förvaltarskap. Vi ber också för familjen Ernvik 
som just avslutat sin mångåriga missionärstjänst i 
Thailand och återvänt till Sverige. 
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Gudstjänster och möten

Gemensamt med arabiskspråkiga 
gruppen. Gudstjänsten sänds direkt 
i Sveriges Radio. Läs på sid 6.

7 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Välkommen sköna maj!- Våren i ord 

och ton med Gurli Börjesson. Läs på 
sidan 7.

9 TORSDAG
10.00 RPG:s kulturresa till Vadstena
 Visning av Sancta Birgitta kloster-

museum och Klosterkyrkan. Lunch 
på Vadstena folkhögskola, eftermid-
dagskaffe på Brunneby Musteri. Läs 
mer på sidan 3.

18.00 Nattvardsandakt

10 FREDAG
17.30 Fredagshäng

11 LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska
 Saoud Bahhi. 

12 SÖNDAG 4:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
 Vägen till livet. Marcus Lind. Kyrk-

kaffe.
18.00 Konsert - Våren visar vägen
 Våren visar vägen - musik om att våga 

hoppas. Roos och Grönbäck med 
vänner. Läs mer på sidan 16.

13 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
 i Missionskyrkan.

15 ONSDAG
18.00 SFA-kväll

16 TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt

18 LÖRDAG
16.00 Körens Vårsoaré
 Sånger av Georg Riedel och Bengt 

Hallberg m.m. Läs mer på sidan 16.

19 SÖNDAG 5:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Att växa i tro. Maria Åkerström. 

Barnkören Joy. Kyrkkaffe. Spring för 
Equmenia. Gemensamt med Lambo-
hovskyrkan.

13.00 Församlingsmöte

21 TISDAG
11.00 Gemenskapseftermiddag
 Vårutflykt till Skärblacka. Läs på 

sidan 7.

23 TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Temakväll
 Föreläsning med Anton Lundholm 

under Prideveckan. Läs mer på sidan 
6 och 16.

26 SÖNDAG Bönsöndagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Bönen. Konfirmationshögtid. Maria 

Linder. Dopförnyelse. Kyrkkaffe. Ge-
mensamt med arabiskspråkig grupp.

27 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
 i Missionskyrkan.

30-2 TORSDAG-SÖNDAG
 Kyrkokonferens i Jönköping
 Läs mer på sidorna 8-9.

Juni
1 LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska
 Saoud Bahhi. 

2 SÖNDAG före Pingst
10.00 Gudstjänst med ordination
 på Kyrkokonferensen i Jönköping. 

Pastor med ungdomsansvar Maria 
Linder ordinareras. Gemensam buss-
resa till Jönköping - se sidan 6.

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

April
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 med nattvard Obs tiden!
 Den gode herden. Saoud Bahhi. Maria 

Linder. Sång av Maria och Markus 
Lundgren m.fl. Insamling till kyr-
kokontot. Kyrkkaffe. After Church. 



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
April
25 TORSDAG
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.
6 MÅNDAG
14-16 Café Lambohov
 Drop-in-fika till självkostnadspris.
7 TISDAG
18.30 Kvällsmässa Bernt Åkerblad.
8 ONSDAG
08.30 Morgonmässa Maria Åkerström.
9 TORSDAG
12.00 Sopplunch
 med gemenskap, kort andakt och 

musik. Kostnad 30 kr.
12 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst i Slaka kyrka
 Avtackning av Iréne Mårtensson.
13 MÅNDAG
14-16 Café Lambohov
 Drop-in-fika till självkostnadspris.
14 TISDAG
18.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
20 MÅNDAG
14-16 Café Lambohov
 Drop-in-fika till självkostnadspris.

21 TISDAG
18.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
22 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
 Anna-Karin Thalin Karlberg.
23 TORSDAG
12.00 Sopplunch
 med gemenskap, kort andakt och 

musik. Kostnad 30 kr.
26 SÖNDAG
18.00 Kvälssmässa
 Anna-Karin Thalin Karlberg.
27 MÅNDAG
14-16 Café Lambohov
 Drop-in-fika till självkostnadspris.
28 TISDAG
18.30 Kvällsmässa Bernt Åkerblad.

Juni
2 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Leif Jarlbjörn. Samarbetsrådet bjuder 

in till Lambohovsforum efter fikat.

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
27 SÖNDAG
16.00 Gudstjänst i Ekängsskolans matsal
 Jörgen Tholander.

Maj
26 SÖNDAG
16.00 Friluftsgudstjänst Tvärskogsudde
 Marcus Lind. Scouterna. Medtag 

egen picknickkorg!

9 SÖNDAG Pingstdagen
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bjärka Säby
 Anna-Carin Abrahamsson, student-

pastor i Göteborg. Vid dåligt väder 
firas gudstjänsten i Cupolen (Pingst-
kyrkan).

12 ONSDAG
18.00 SFA-kväll

16 SÖNDAG Heliga Trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst
 Installation av pastor med ung-

domsansvar Maria Linder. Peter 
Bernhardsson, regional kyrkoledare. 
Insamling till kyrkokontot. Gemen-
samt med arabiskspråkig grupp. 
Kyrkkaffe.
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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. 

Utställningen pågår till och med 26 maj.
LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Elever från Lunnevads folkhögskola ställer ut fram till 26 maj.

Tack från musikkonferensen
Linköpings Missionsförsamling  - utan er 
hade vi inte kunnat göra en Musikkonferens 
som den vi nyss varit med om. TACK för att 
ni upplät er fina kyrka och för alla insatser 
av ideella och anställda som möjliggjorde 
konferensen.

Alltid glada ansikten, alltid redo för att 
hjälpa till, helt oumbärliga vid lunch och fika 
som mättade 260 hungriga konferensdelta-
gare. Ljud, ljus och så mycket annat skötte ni 
galant. Som en i körspåret sa: ”Det är som en 
dröm man inte vill vakna upp ifrån.” Vi är så 
tacksamma att Musikkonferensen fick husera 
i er kyrka och vi vill säga ett stort TACK! 

HÄLSNINGAR KONFERENSLEDNINGEN 
EQUMENIAKYRKAN, EQUMENIA OCH SÅNGARFÖRBUNDET

Konsert - Våren visar vägen
Söndag 12 maj kl 18.00 är du välkommen 
på konserten Våren visar vägen - musik om 
att våga hoppas. Medverkande är Roos och 
Grönbäck med vänner. Gratis inträde men 
insamling till den nya flygeln.

SAMUEL OCH EMELIE ROOS

Riedel och Hallberg på körens vårsoaré
Lördag 18 maj kl 16.00 har körens sin vårsoaré. 
Det blir bland annat sånger av Georg Riedel 
och Bengt Hallberg, blandat sakralt och 
profant. Georg Riedel är kanske mest känd 
för sina tonsättningar till Astrid Lindgrens 
berättelser. Han har även gjort mycket annat 
tex sakrala sånger. Alla bär de Riedels härliga 
anslag. Välkommen till en musikaliskt njutbar 
eftermiddag! Mer info kommer på affischer 
och i pålysningar!

JACOB WESSBO

På kulturfrontenPå intervju

Ganska snart framöver kommer ”HBTQ+ i kyrkan” 
hållas hos oss i Linköpings missonskyrka. Medljus 
har pratat med Maria Linder som är med och ar-
rangerar för att få lite förhandsinformation.

När är det dags?
- Den 23 maj kl 18.30. Eftersom det är torsdag 
kväll är det som vanligt nattvardsfirande kl 
18.00.

Vem är det vi besökare kommer att få möta?
- Ni får möta Anton Lundholm, teolog och 
författare till boken ”Välkommen in i min 
garderob”.

HBTQ+ i kyrkan

Vilket upplägg kommer kvällen att ha?
- Efter nattvarden föreläser Anton om sina 
personliga erfarenheter och anknyter till sin 
bok. Därefter öppnas det upp för samtal och 
frågestund.

Varför ska man komma och vilka riktar ni er till?
- Alla är välkomna som är intresserade av att 
lyssna till och samtala om ämnet HBTQ+ i 
kyrkan. Evenemanget  är inbokat under Lin-
köpings regnbågsvecka för att öppna upp för 
alla nyfikna att komma hit, både inom och 
utanför församlingen. Välkommen både du 
som är säker och du som är osäker på vad du 
tycker i frågan, bara du visar respekt för övriga 
i rummet. Förhoppningsvis får alla med sig 
något tänkvärt från kvällen.

TOVA RESMAN
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Equmeniakyrkans Musikkonferens 2019 arrangerades i Missionskyrkan i Linköping. Några bilder från helgens olika samlingar fotograferade av Josef Maxson.
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Livet i Lambohovskyrkan

Livet i Lambohov
Vittnesbördet, denna viktiga del i kyrkans 
missionsuppdrag, kan ”levereras” på många 
olika sätt. Enheten är verkligen ett sådant 
vittnesbörd. Jesus knyter stora förhoppningar 
till just enheten. Han ber för lärjungarna att 
”de alla ska bli ett, och att liksom du fader, 
är i mig och jag i dig, också de skall vara i 
oss. Då skall världen tro på att du har sänt 
mig” (Joh 17:21). Detta är en av drivkraf-
terna bakom samarbetskyrkan i Lambohov. 
Linköpings Missionsförsamling och Slaka-
Nykils pastorat vittnar tillsammans, så att 
världen kan tro. Vi vittnar tillsammans för 
att människorna i Lambohov ska få hjälp att 
tro. Själva enhetsprojektet, samarbetskyrkan, 
är ett vittnesbörd om Jesus. Det här är ingen 
liten detalj i kyrkans liv, inget som enbart 
är till för ekumeniska nördar. Detta är såväl 
möjligheten som kallelsen. Därför är det ju 
så extremt viktigt att den avtalsgrupp som nu 
jobbar för att vi ska få ett nytt avtal, och denna 
gång med Lambohovs församling, lyckas väl 
med sitt uppdrag. Samt, förstås, att de båda 
berörda församlingarna tar till sig det förslag 
som ska presenteras före sommaren, enligt 
planen. Här har vi ett böneämne.

Vittnesbördet kommer världen till del 
också genom andakter, gudstjänster och 
mässor förstås. Häromkvällen träffade jag 
den gudstjänstgrupp, som kommer att vara 
i tjänst på Palmsöndagen. Ett nog så viktigt 
möte. Tänk att få vara i tjänst med var och en 

sina gåvor för att ge röst åt Jesu frälsningsgär-
ning. På tal om just det uppdraget fick jag ett 
mail från en person som skrev att han vill vara 
med som gudstjänstvärd i Lambohovskyrkan. 
Härligt. Jag skulle ju, dessutom, så innerligt 
gärna vilja se ett gäng barn i Lambohovsmäs-
san. Men, tyvärr, det inträffar i nuläget allt för 
sällan. Det är ett förbönsämne!

Vittnesbördet har kommit till drygt 400 
barn i Lambohovskyrkan genom påskspelen 
under fastan. Förskolebarn och skolbarn har 
intagit sittplatserna i kyrksalen. Till deras för-
våning och glädje fick de träffa en väldigt gul 
kyckling och en väldigt grå åsna. Men visst, 
överstepräster, en ängel, några kvinnor, först 
sörjande och sedan jätteglada, ett par lärjung-
ar, en nyfiken pojke och en guide var också 
med och förde berättelsen framåt. Jesus också, 
förstås. Vad kycklingen och åsnan gjorde? Jo, 
kycklingens nyfikenhet och åsnans erfarenhet 
gav både ram och innehåll åt berättelsen. 
Vilket privilegium för Lambohovskyrkan att 
få vara en förmedlare av berättelsen om Jesus, 
hans död och uppståndelse, vidare till barnen! 
Ett tacksägelseämne och ett förbönsämne.

Livet i Lambohovskyrkan är ett vittnesbör-
dets liv. Tacksägelse och förbön!

BERNT ÅKERBLAD
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Ett par bilder från påskspel i Lambohovskyrkan, och en bild 
på Lambohovskyrkans skylt, som tydligt visar på samverkan 
mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.



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

Mattias Andersson.

”De gånger jag vågar tro och förväntar mig bönesvar, 
har jag också oftare märkt av att Gud faktiskt hör mina böner.”

Välkommen till en intervju per mail Mattias An-
dersson! Var kommer du ifrån från början, och när 
mötte du första gången kristendomen?
Jag är född och uppvuxen i Lund och det är 
där jag bott under större delen av mitt liv. Jag 
får ofta höra, att jag inte talar särskilt skånsk 
dialekt, men det är bara så lundadialekten är 
- ett isolerat russin i skånekakan. Jag är upp-
vuxen i en kristen familj och har under hela 
mitt liv varit en del av ELM-BV (Evengelisk 
Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner), ett 
samfund med ungefär 3000 medlemmar, 
framför allt i Skåne. Så kristendomen har 
alltid varit en självklar del av mig och mitt liv.

Vad hände under tonåren och skoltiden?
När jag blev äldre, fortsatte jag att hålla fast 
vid min tro och den fick växa sig starkare, 
mycket tack vare en god ungdomsverksam-
het, där jag fick lära mig väldigt mycket om 
det kristna livet, men också umgås och träffa 
andra kristna i min ålder. Det tror jag var 
viktigt. Efter gymnasiet gick jag en bibelskola 
– det var också väldigt bra och viktigt för mig.

Hur ser ditt yrkesliv ut?
Jag är utbildad civilingenjör och jobbar till 
vardags på ett företag som heter Sectra. Där 
jobbar jag bland annat med att utveckla da-
torprogram, som används av läkare över hela 
världen. En ljuspunkt i arbetsveckan är tisdag 
lunch, då vi träffas några stycken kristna på 
jobbet och får be för och med varandra. Det 
är så härligt att gång på gång få bli påmind 
om att Gud genomsyrar alla delar av livet!

Efter vad jag hört är du intresserad av att arbeta 
med ungdomar i Missionskyrkans verksamhet. 
Tonår/Grandios bland annat. Berätta vad som 
händer vid olika tillfällen i det sammanhanget!

Precis, det stämmer. I höstas gick jag med 
som ledare i tonårsgruppen Grandios här i 
kyrkan. Vi brukar ses varje fredag, umgås, 
ha någon aktivitet, andakt med lovsång och 
avsluta med fika. Det är roligt, även om man 
inte alltid har som mest energi på fredag kväll 
efter en arbetsvecka. Jag förstår inte hur mina 
ungdomsledare orkade sitta uppe halva natten 
och snacka vid varje ungdomsgruppstillfälle!

Du är också engagerad lite extra i en verksam-
het för gymnasieungdomar, ”The Bible”? Vi är 
nyfikna. Dela med dig om det du vet!
Det stämmer bra det. I höstas drog jag och 
Maria Linder igång ”The Bible” – en samling 
ungefär en gång i månaden för ungdomar 
som går i nian och gymnasiet. Vi kände att 
det under de vanliga Grandiossamlingarna 

kunde saknas utrymme för ungdomarna att 
samtala och diskutera om tron – och även få 
höra på undervisning. Så då drog vi igång 
den här satsningen. Varje gång pratar vi om 
något ämne, som ungdomarna har fått önska. 
Jag eller Maria håller en kort introduktion. 
Sedan samtalar vi tillsammans. Jag tycker det 
är superroligt. Jag tror också att det är viktigt 
att ge möjlighet att prata om sådant med tron 
som kan vara jobbigt eller svårt att förstå. 

Din egen fritid ägnar du åt sporter och idrott har 
du berättat för mig. Mer kött på benen!
Ja, den fritid jag har spenderar jag gärna an-
tingen på att spela brädspel eller på att utöva 
någon idrott. Innebandy och fotboll är roligt. 
Nu när våren börjar komma fram på riktigt så 
kan man även ge sig ut och spela discgolf eller 
frisbeegolf som många kallar det. Det tycker 
jag är riktigt roligt!

Du planerar just nu bröllop. Oj, vad nyfikna vi är!
En stor del av min fritid just nu går åt på att 
planera bröllop, precis. Den 11:e maj gifter 
jag och Eva oss nere i Skåne. Det är ju en bit 
bort, men alla läsare är välkomna på vigseln 
om de vill!

Vad vill du hälsa läsarna av Medljus?
Något jag fått lära mig och erfara under de 
senare åren är att våga förvänta mig saker av 
Gud. Det är lätt att bli präglad av jantelagen 
när man ber – man ber om något, men inte 
ska väl lilla jag våga hoppas på att stora Gud 
hör och svarar. Men Han har faktiskt lovat att 
lyssna och svara på våra böner! De gånger jag 
vågar tro och förväntar mig bönesvar har jag 
också oftare märkt av att Gud faktiskt hört 
mina böner!

MATTIAS ANDERSSON I DIALOG MED ROLF MALMBERG


