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På intervju

Betraktelse

Kläder efter väder
vet vi ännu inte hur det svenska
vädret kommer att bli i sommar. Med förra årets
varma och torra sommar någorlunda färskt i
minnet är vi nog många som hoppas på en något
svalare och inte minst mer omväxlande sommar.
För om det är något som karakteriserar det jag associerar med ”typiskt svenskt väder” så är det just
blandning och inte minst de tvära kasten. Först
lagom varmt i juni följt av en regnig midsommarhelg. Därefter en värmebölja första veckan
i juli som hastigt följs av åska och mera regn.
Med detta klimat behöver vi kanske inte fundera
särskilt länge på varifrån ordspråket ”Det finns
inget dåligt väder, bara dåliga kläder” kommer
ifrån. Med tanke på att nästan alla i Sverige under
lång tid också var knutna till jordbruk på ett eller
annat sätt är det också lätt att förstå varför vi så
gärna pratar om väder hela tiden. Däremot kan vi
konstatera att vi de senaste decennierna blivit allt
mindre beroende av vad det är för väder. Modern
teknik har gjort att vi på olika sätt kan anpassa så
väl matproduktion som väderberoende utflykter
till dagar då vädret passar. Och kläder för alla
väder finns idag mer än någonsin.
Kanske var det därför sommaren 2018 av
många upplevdes så speciell. Dels för att den
klimatkatastrof som pågår runt om i världen nu
också kom till oss. Dels för att den påminde oss
om att trots all utveckling finns det fortfarande
sådant som vi inte kan kontrollera. På ett djupare plan finns också insikten att vi trots all vår
kunskap och uppfinningsrikedom på olika sätt
bär ansvaret för det som nu händer med Guds
skapelse.
NÄR DETTA SKRIVS

extremt väder på ett eller annat sätt. Så är det gott
att vi får påminna oss om vad Bibelns berättelser
har att säga om en sådan situation. För det finns
fullt av berättelser där världen upplevts hålla på att
gå under eller där människors tillvaro helt kastats
omkull. Vi kan ta berättelsen om den babylonska
fångenskapen där Guds folk blivit besegrat, erövrat och tillfångatagna (läs t.ex. Nehemjas bok).
Eller berättelsen om Noa och den stora floden i
1 Moseboken 8. När Noa kommer ut ur arken,
bygger ett altare och Gud sedan lovar att något
sådant aldrig mer ska drabba jorden och avslutar
med: ”Så länge jorden består skall sådd och skörd,
köld och värme, sommar och vinter, dag och natt
aldrig upphöra att skifta.”
Idag finns det inga garantier för att mänskligheten kommer klara av att bromsa och förhindra
klimatkatastrofen. Men oavsett hur det går med
det så kan vi lita på att Gud kommer att vara
med oss i det som händer. För genom Jesus har
också vi del av de löften som Gud gett till sitt folk
genom olika tider. Som detta till Abraham från
1 Moseboken 28: ”Och jag skall vara med dig och
skydda dig vart du än går; jag skall föra dig tillbaka
till detta land. Jag kommer inte att överge dig, jag
skall fullgöra det som jag har lovat dig.”
Kanske finns det inte bara kläder efter väder
utan också bibelberättelser för alla livets skeden
och situationer. Och ett som är säkert är att bibelläsning passar lika bra inne när det regnar som en
solig dag ute i hängmattan.

Marcus
Lind

SÅ VARFÖR SKRIVER JAG om detta i en betraktelse
inför sommaren 2019? Jo jag tänker att om även
denna sommar mot all förmodan skulle bjuda på
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Pastor Saoud Bahh
Medljus har fått ett samtal med Saoud Bahhi och
Marcus Lind om framtiden för Saoud.

Saoud Bahhi kom till Sverige och Linköping
för ca 5 år sedan. Saoud tog Bachelor of
Theology i Libanon och jobbade som pastor
i Al Hasakah-presbyterianska kyrkan i 16 år
i Syrien.
Här i Linköping fick Saoud via Arbetsförmedlingen etableringsstöd för att läsa
svenska i kombination med språkpraktik.
Detta förverkligades för Saouds del genom
de första stegen in i Missionskyrkan som
pastorspraktikant.
I augusti 2016 blev Saoud klar med sina
svenskastudier och blev pastor för den arabiska gruppen på lördagarna i Missionskyrkan.
Nystartsbidraget från Arbetsförmedlingen
har beviljats ett år i taget. Under två år har
Saoud haft tjänst på flera orter, samtidigt som
han har läst på Teologiska Högskolan. Nu är
Saoud färdig med den utbildningen. Därför
är det nu slut med nystartsbidraget.
Saoud vill gärna arbeta i en svensktalande församling. Han har haft samtal med
några församlingar, men ännu är inget klart
inför framtiden. Hans dröm är att få en
tjänst i en mindre församling, där han kan
kombinera gudstjänster på svenska och ha
kvar gudstjänster på arabiska i Linköping
och i Motala. Samtal kring detta pågår med
Equmeniakyrkan.
Saoud berättar: Missionskyrkan i Linköping är
min församling. En person som omfamnade
mig och välkomnade mig från början var
Jonas Eveborn. Sedan blev det Marcus Lind
och Bernt Åkerblad.

Jag känner med Saouds oro
inför vad han ska göra i höst. Han vill allra
helst vara pastor, annars vill han utbilda sig
Marcus berättar:

På kulturfronten
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hi om sin framtid

Spännande höst för RPG

Inspirerande kulturresa med RPG

Höstens program är i det närmaste klart
och kommer att finnas tillgängligt i kyrkans information inom kort. Höstens
första RPG-samling äger rum 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 föreläsning 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.

Den 9 maj fylldes en av Wärnelius bussar
med 46 glada och intresserade resenärer, som
alla fick en givande dag i Vadstena. Guiden
Gunilla Sjösten berättade inspirerande vid besöken i såväl Sancta Birgittas Klostermuseum
som i den vackra, mäktiga Klosterkyrkan.
God lunch avnjöts i Vadstena Folkhögskolas
matsal, liksom gott eftermiddagskaffe på
hemvägen vid Brunneby musteri - Restaurang
Bettina – och där gavs möjlighet till inköp i
musteriets butik.
BIRGITTA LARSSON

Pastor Saoud Bahhi avslutar sin nuvarande pastorstjänst
i Missionskyrkan och avskedspredikar söndag 25 augusti.

till undersköterska. Vi i Missionskyrkan ser
Saoud som pastor i Equmeniakyrkan och
hoppas på en långsiktig lösning. Det har varit
en oro med kortsiktiga lösningar. Jag vet, att
Saoud helst vill tjäna Gud och har en längtan
efter att få predika på svenska.
Vi i Missionskyrkan vill också gärna ha arabiska inslag i våra gudstjänster. Den arabiska
gruppen vill gärna fortsätta att ha bibelstudier
på arabiska. Hur det blir med detta är dock
inte klart i dagsläget. Det beror på den tjänst
som Saoud får.
Som det ser ut nu, avskedspredikar Saoud
i gudstjänsten söndag 25 augusti. Han kommer då också att avtackas från sin tjänst i
Linköpings Missionsförsamling.

Välkomna till RPG hösten 2019!

Sancta Birgitta
Klostermuseum
(ovan) och Klosterkyrkan (nedan) var två av
besöksmålen när
RPG anordnade
k ultur resa till
Vadstena i maj.
Gunilla Sjösten
var guide under
hela besöket,
och tackades av
Birgitta Larsson.

När jag lämnade Syrien förlorade jag allt utom
min hälsa, familj och tron. I Linköping fick
jag nytt hopp att få fortsätta som pastor. I
gudstjänsterna här kände jag mig hemma.
Det är inte så stor skillnad.
Tack för

ett intressant samtal!

GUDRUN EKLUND
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Saoud, vad har du uppskattat mest i Missionskyrkan?

FOTO: JENNY KROON

BIRGITTA LARSSON

Mirre Sennehed är höstens
första gäst hos
R P G . Va r mt
väkommen att
lyssna till hennes personliga
föreläsning!

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

I ÅR ÄR DET 25 ÅR SEDAN vår kyrka på Drottninggatan 22 invigdes. Det kommer vi att
uppmärksamma på lite olika sätt under året
Någon gång under försommaren kommer
alla medlemmar att få en inbjudan till något
vi kallar ”Stor gemenskap i litet format”.
Tanken med det är att vi vid ett tillfälle ska
få möjlighet att träffas i mindre grupper för
att dela livet med varandra. Varmt välkomna
att deltaga!
Under perioden 1 juni till 19 augusti kommer det bli en intern utställning i Galleri
Magnifik, där vi gör en tillbakablick som
beskriver den verksamhet som vi haft i Galleri
et från det att kyrkan invigdes fram till nutid.
(Läs mer nedan.)
Det stora firandet blir i samband med
samlingshelgen 30 augusti-1 september. En
helg där vi både kommer att titta tillbaka,
men också prata om var vi som församling
vill vara om ytterligare 25 år.

FOTO: LARS HESSELSTRAND

Missionskyrkan på Drottninggatan 22 fyller 25 år

Jubileumsutställning - Återblick 25 år

Det har nu gått 25 år sedan vår kyrka invigdes
och då vi började med vår galleriverksamhet.
Under perioden 1 juni-19 augusti kommer vi
ha en sommarutställning i vårt Galleri då vi
gör en del tillbakablickar.
Det blir foton från vernissagedagar,
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utställningar, vernissagekort, affischer, tidningsurklipp mm och lite om hur vi arbetar
i Gallerigruppen.
Konstföreningen Magnifik stöder vår
Galleriverksamhet genom att köpa in konst
på våra utställningar som deras medlemmar
sedan har möjlighet att vinna vid föreningens
årsmöte i höst.
Sedan några månader tillbaka har vi börjat
visa några av dessa konstinköp i kyrkans Information. Tanken med detta är att kyrkobesökare, konferensgäster m fl. ska kunna ta del
av denna konst samtidigt som vi gör reklam
för vår konstförening.
Efterhand som föreningen gör sina inköp
kommer vi att växla konsten i Informationen,
så att det blir en ”levande utställning”
LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

FOTO: EVA MILTON
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SUSANN SMEDBERG

Morgonbön på 25-årsdagen

Tisdag 4 juni firades den officiella födelsedagen för Missionskyrkan på Drottninggatan 22
med en morgonbön på kyrkbacken utanför
kyrkan, som passande nog var härligt upplyst
av solen!

Fredag 30 augusti
20.00-23.00 Silver-Church – café och ung-

domskväll, då vi firar att Missionskyrkan
fyller 25 år!
Lördag 31 augusti

Eftermiddagen är gratis och kräver ingen
anmälan
13.30-14.30 Sofia Camnerin föreläser över
ämnet: ”En sårbar kyrka – Den bästa kyrkan är en kyrka som är sårbar”
14.30-15.00 Fika
15.00-15.45 Marcus och Maria samtalar om
framtiden: Vi firar 25 år som kyrka idag,
men var vill vi vara om 10 år, om 25 år?
16.00-17.30 Möjlighet att välja på olika ak-

tiviteter, till exempel
• Filmvisning i kyrksalen: Invigningsgudstjänsten från 1994
• Pyssel: Vi gör halmslöjd och viker askar
• Bollspel
• Löpning vid Stångån
• Trädgårdsfix, vi hjälpa åt att fixa vår
utemiljö
• Pilgrimsvandring
• Fotojakt
Under hela helgen kommer en fotoutställning över kyrkans historia finnas tillgänglig
på kyrktorget och i några grupprum.
18.00-21.00 (ca) Silverfesten med mat och

underhållning. Vi vill gärna att ni som deltog
under kyrkbygget delar med er av era minnen! Kostnad för festkvällen: Vuxna 200 kr.
Tonår/student 150 kr. Barn 2-12 år 100 kr.
Familj 500 kr. Anmälan till festen (inkl. allergier) görs till Margaretha Dahl, 013-249800,
margaretha.dahl@missionskyrkanlinkoping.
se, senast 25/8.

Söndag 1 september
11.00 Gudstjänst med nattvard. Marcus
Lind predikar.
Vi hoppas på att det är många som vill
vara med och fira och att vi får en fin helg
tillsammans!

På jubileumsfronten

Fastighetsförvaltning ur ett 25-års perspektiv
ATT FÖRVALTA EN 25 ÅR GAMMAL fastighet är fullt av
spännande händelser och projekt. När en
nästan 5000m2 centralt belägen offentlig
byggnad får besök av hundratals besökare
dagligen, så händer det förstås saker med själva
byggnaden. Församlingens vision om att bli
en öppen kyrka för hela livet, mitt i stan, är
sannerligen en verklighet. Men, det har ett
pris. Vad är då livslängden på inredning och
inventarier i en sådan här typ av fastighet? Ja,
vi är verkligen i en tid, då det händer saker
i vår kyrka, både på det verksamhetsmässiga
planet och i det fastighetstekniska.
Att saker går sönder på grund av daglig
användning, det är inget konstigt. Det gör
det hemma hos alla. Men här är det alltid
krångligare och dyrare och ofta fyllt av regler
när något går sönder eller har gått över sin
livslängd. Vi har varit duktiga att ta hand
om vår kyrka. Många besökare kommenterar
det och många entreprenörer som är här för
att hjälpa oss att underhålla vår kyrka säger
detsamma: ”Tänk att det är 25 år sedan det
byggdes! Det är svårt att tro.” Och det är det
i många fall.
LEDNINGSGRUPP FASTIGHET HAR de senaste åren fått
en något förändrad roll. Då, i ledningsgruppen för 20 år sedan så talades det om inköp av
soffor, vilka tavlor ska hängas upp i rummen.
Väldigt trevliga frågor som ofta rörde stil och
utformning av interiör i kyrkan. Gruppen
bestod av personer med brett kunskapsfält,
inköpare, inredningsarkitekt och intresserade
av inredning. Nu, talar vi om underhållsplan,
OVK-besiktningar, städning av ventilationskanaler, renoveringar, utbyte av inventarier,
trasiga markiser, utslitet sportgolv och avstängda toaletter. Dock finns det ljusglimtar.
Solpaneler, energibesparande LED-lampor,
varvtalsreglerade likströmsmotorer.
Vad gör vi då? Nu är äntligen solpanelerna
igångsatta och producerar energi. Men vi

FOTO: PER LARSSON

Hållpunkter för vårt Silverjubileum

Lars-Åke Andersson berättar om Missionskyrkans 25 år ur
ett fastighetsperspektiv.

nöjer oss inte där. Den ström vi producerar
förbrukas omedelbart av föråldrade belysningar i våra rum. Om vi skulle tända alla
lampor i alla rummen skulle vår förbrukning
bli över 50 000W. Därför måste vi inleda en
LED-konvertering. Först och främst i Kyrksalen och Mariasalen. Vi håller på att renovera
samtliga toalettstolar, där vi byter ut allt utom
porslinet. Hissen är renoverad och hisslarmet
är utbytt och modernt. Vi ska försöka se över
våra entréer och dess öppningsmekanismer.
Energibesparande åtgärder görs på våra stora
ventilationsaggregat. Dessutom finns det en
liten grupp herrar som fixar, lagar, byter
lampor, rensar avlopp, allt det där fixet som
man måste göra och som ni gör själva hemma.
För inte ringer man till elektrikern när en
lampa i sängkammaren gått sönder. Vi har
en önskan att kunna få medel att göra i ordning vår utemiljö. Gärna till 25-årsfirandet.
Tyvärr har våra 6 Klot-akacior på kyrkbacken
fått svampangrepp. Vi ska försöka att rädda
dem, liksom vi jobbar med att hålla hela vår
kyrkbyggnad vid gott liv.
VILL DU VARA MED och utveckla och förbättra
vår kyrka så kan du maila oss på fastighet@
missionskyrkanlinkoping.se eller kontakta
Harald harald.tingstrom@telia.com.
LARS-ÅKE ANDERSSON
ADJUNGERAD I LEDNINGSGRUPP FASTIGHET
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På kyrktorget
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping
www.missionskyrkanlinkoping.se
facebook.com/missionskyrkanlinkoping
info@missionskyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition

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

INFORMATIONEN

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST

Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal

MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

exp 013-24 98 01. Lediga dagar: Fredag och lördag.
BERNT ÅKERBLAD Vice församlingsföreståndare
Vikarierande pastor i Lambohovskyrkan
mobil 0702-24 24 26. e-post bernt.akerblad@telia.com
MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812
Lediga dagar: Måndag och lördag.
SAOUD BAHHI Pastor för arabiskspråkig grupp
mobil 073-5543241, saoud-bahhi@hotmail.com
EVA MILTON Diakon
exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.
LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare
exp 013-24 98 07
Lediga dagar: Måndag och lördag.
JACOB WESSBO Församlingsmusiker
exp 013-24 98 08
MARGARETHA DAHL Församlingssekr, exp 013-24 98 00
GUNNEL KARLSSON Verksamhetsledare, exp 013-24 98 04
KONFERENSANSVARIG, exp 013-24 98 02
e-post konferens@@missionskyrkanlinkoping.se
MARIA JOHANSSON Café- och serveringsansvarig
exp 013-24 98 03
LARS-ÅKE ANDERSSON Ljud- och driftstekniker
exp 013-24 98 06
PATRICK NILSSON Vaktmästare, exp 013-24 98 09

Ordförande

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

E-post

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

Plus-, bankgiro och Swish

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

Vi fortsätter med gemenskapen under tisdagar
och torsdagar i sommar:
Tisdagar 25 juni-6 augusti kl 12.00 har vi
en kort middagsbön i kyrksalen och 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, dock med en mer begränsad meny än
övrig tid.
Torsdagar 27 juni-8 augusti är det Sommaröppet kl 14.00. Program med och av
olika gäster, sång, musik, fika, andakt och
gemenskap i Ängen.
27 juni. Två hållplatser i mitt liv. Grete
Lindqvist om livet i Sydafrika och Indien.
4 juli. Bernt Åkerblad m.fl.
11 juli. Farmor och Bruket. Ett program i
ord och ton med Birgitta och Leif Larsson.
18 juli. En värld av toner med Violet och
Torvald Jangvik, Motala.
25 juli. Minnen från Sydafrikaresa. Gunnar
Betnér visar bilder och berättar.
1 augusti. Att vara på väg(en). Sång, musik och funderingar med Lasse Svensson,
Alingsås.
8 augusti. Landet bortom haven. En resa till
Australien och Nya Zeeland i bilder med Elsa
Hermansson.
EVA MILTON

Klintagårdssommaren

I dag, den 26 maj, när detta skrivs, har vi
dukat upp till morsdagsbuffé. En uppskattad
och välbesökt buffé som börjar bli en tradition. Samtidig är den lite av en bekräftelse
på att säsongen är igång. De flesta av våra
säsongsgäster på campingen är på plats. Under
våren har vi haft en hel del övernattningar i
huvudbyggnaden Ekens rum och även i några
stugor. Nu återstår de sista förberedelserna
inför högsäsongen, då vi får förstärkning av
vår sommarpersonal.
Midsommarfirandet är startpunkten för
vårt sommarprogram. Då får vi lyssna till

Britta Hermansson, Matilda Rödjemo och
Sven Holmqvist. Sedan avlöser föreläsningar,
konserter, gudstjänster och kvällssamlingar
varandra, med bl.a. Alf B Svensson, Terese
Fredenvall, Sofia Camnerin, Mikael Järlestrand och många fler. Klintapatrullen och
gårdspastorer finns också med under sommaren. Hela programmet finns tillgängligt på
vår hemsida, www.klintagarden.se.
Nu ser vi fram emot och önskar dig
välkommen till ännu en härlig sommar på
Klintagården. Följ oss gärna via sociala media,
Facebook och Instagram.
MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE PÅ KLINTAGÅRDEN

Stina vikarierar som ungdomsledare

Linnea Hultman Araya ska vara föräldraledig
ett år från och med oktober månad. Stina
Holmgren kommer att vikariera ett år från
och med september.
Till Medljus har Stina berättat, att hon är
supertaggad inför uppdraget.
En presentation och intervju med Stina
kommer i septembernumret av Medljus.
GUDRUN EKLUND

Gemenskapseftermiddag

Varannan tisdag inbjuds till Gemenskapseftermiddag. Vid varje tillfälle serveras kaffe och
gott bröd. Första tillfället för hösten blir tisdag
10 september kl 14.00 då temat är Vi minns den
härliga sommaren! Höstens program blir klart
till höststarten. Välkomna!
GUDRUN EKLUND

På kyrkbacken
Sommartider i Missionskyrkan
Semester pastor, diakon och ungdomsledare
Bernt Åkerblad 15/7-18/8 (v 29-33)
Eva Milton 24/6-14/7, 29/7-11/8 (v 26-28, 31-32)
Linnea Hultman Araya 17-28/7, 5-11/8 (v 25-30, 32).
Läger v 31.
Marcus Lind föräldraledig 17-30/6 (v25-26), semester
1/7-28/7, 5-18/8 (v 27-30, 32-33).
Maria Linder 24/6-21/7, 29/7-11/8 (v 26-29, 31-32)
Läger v 30.
Ansvarig pastor/diakon
v 25: Eva Milton/Maria Linder
v 26-28: Bernt Åkerblad
v 29-30: Eva Milton
v 31: Marcus Lind
v 32: Staffan Hejdegard
Ansvarig på expedition, konferens och Martas café
V 24: Margaretha Dahl, Gunnel Karlsson, Maria Johansson
V 25-26: Margaretha Dahl, Gunnel Karlsson
V 27-30: Sommarstängt
V 31: Maria Johansson
V 32: Margaretha Dahl, Maria Johansson
Öppettider på expeditionen
Perioden 20/6– 30/6 och 29/7-89/8 (v 26, 31-33) är Missionskyrkans expedition öppen vardagar kl 09.00-12.00.
Perioden 1-28/7 stängt (v 27-30). Jourtelefon v 27-28
Bernt Åkerblad, v 29-30 Eva Milton
Öppettider Martas Café
Vecka 25: Måndag-onsdag 10.00-18.00, torsdag 10.0013.00
Midsommarafton och Midsommardagen stängt
Vecka 26, 31-33 (24/6-30/6, 29/7-18/8)
Måndag-fredag kl 10.00-16.00
Lördag kl 10.00-14.00
Söndag stängt
Vecka 27-30 (1-28/7): Stängt
Vecka 34 (19/8) och framåt:
Måndag 19/8 stängt pga personaldag
Tisdag-fredag 10.00-18.00
Lördag kl 10.00-16.00
Söndag stängt

Utsänd, välkomnad, ordinerad, installerad?
I SNART ETT ÅR HAR JAG varit pastor med ungdomsansvar i Missionskyrkan i Linköping. Och ändå
är det först nu i början av juni som ordinationen
och installationen sker. Hur går detta egentligen
ihop? Och varför låter det som att jag är ett
läkemedel som ska ordineras eller en dator som
ska installeras? Här kommer en kort förklaring.
I maj 2012 antogs jag som pastorskandidat
av Missionskyrkans antagningsnämnd, och
överfördes sedan till Equmeniakyrkan, när den
hade bildats.
2014–2018 läste jag en akademisk pastorsutbildning på Teologiska Högskolan i Stockholm
på 100%. Parallellt med den pågick Equmeniakyrkans praktiska pastorsutbildning på ca 25%.
2018–2019 har ”vägledningsåret” genomförts, som är första året i tjänst. I den ingår några
obligatoriska samlingar som Equmeniakyrkan
håller i, samt t.ex. handledning och en mentor.
10 maj 2018 hölls en förbönsgudstjänst
under Equmeniakyrkans kyrkokonferens i
Gävle inför vägledningsåret. Under den blev
vi nyutbildade pastorer och diakoner utsända
i tjänst av samfundet. Då gick jag alltså från
att vara pastorskandidat till att vara pastor i
Equmeniakyrkan.
2 september 2018 välkomnades jag som
pastor med ungdomsansvar i Missionskyrkan i
Linköping. Då var det den lokala församlingen
som bad för och välkomnade mig som pastor.
2 juni 2019 ordinerades jag till pastor på
en högtidsgudstjänst under kyrkokonferensen
i Jönköping. I och med ordinationen fick
jag vigselrätt och tystnadsrätt, bekräftade att
pastorsutbildningen slutförts och avgav ordinationslöften.
Den 16 juni 2019 installeras jag som pastor
med ungdomsansvar i Missionskyrkan i Linköping, alltså i den lokala församlingen. Akten leds
av regionala kyrkoledaren Peter Bernhardsson,
och däri bekräftas ordinationslöftena och att ni
tar emot mig som pastor.
DET ÄR MÅNGA TERMER och betydelser att hålla reda
på. Jag kan faktiskt inte riktigt förklara varför

samfundet valt ord som får mig att låta som en
medicin eller dator. Men huvudpoängen är att
jag nu i juni blir färdigexaminerad pastor.
Jag känner enormt stor glädje och tacksamhet
över att min första tjänst är i just Missionskyrkan
i Linköping. Sedan jag läste annonsen för denna
tjänst den 2/10–2017 på tunnelbanestationen
i Alvik har det varit självklart för mig att det
är här som Gud kallat mig att vara och verka.
Jag känner också enormt stor glädje och
tacksamhet över detta första år. Jag har fått
göra många saker för första gången, såsom att
välkomna nya medlemmar, döpa både barn
och tonåringar, barnvälsigna, vara officiant vid
konfirmationen och besöka Migrationsverkets
olika förvar. Året har verkligen rymt både
glädje och sorg, lugn och intensitet, tålamod
och kämpaglöd.
JAG KÄNNER ÄVEN ENORMT stor glädje och tacksamhet
över mötena med er och ert mottagande av mig.
Det är inte lätt att flytta till en ny stad och börja
ett nytt arbete. Men ni har varit väldigt gästfria,
gett mig stora friheter att göra det jag vill och
kan. Det känns som att vi ömsesidigt tycker om
varandra. Jag vet inte vad Gud har för planer för
framtiden, men jag hoppas på att få stanna hos
er under många år framöver.
Till sist känner jag stor glädje och tacksamhet till Gud. Utan Guds ledning, Jesu budskap
och Andens kraft hade det inte varit möjligt att
genomföra detta år. Låt oss tillsammans fortsätta
fördjupa oss i tron och tjäna Herren med glädje!
Han som verkar i oss med sin kraft och förmår
göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans
är härligheten genom kyrkan och genom Kristus
Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.
Efesierbrevet 3:20-21.

Maria
Linder
PASTOR
MED UNGDOMSANSVAR
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På samfundsfronten

Till jordens yttersta gräns - kyrkokonferens i Jönköpin
I ett försök att illustrera den konsensusmetod,
som kyrkokonferensen använder sig av, har vi sju
ombud i enighet beslutat att skriva en gemensam
redogörelse från konferensen.

Just denna nya metod, som vi som kyrka ser
som en förbättring och fortsättning på den
traditionella demokratiska parlamentariska
metoden, användes nu för tredje året i rad.
Ett antal organisationer har visat intresse
för vad vi i Equmeniakyrkan håller på med.
Bland annat var en riksdagsledamot på plats
en av dagarna för att studera hur vi använder
oss av metoden.
Det är spännande att vi tillsammans lär
oss och utvecklar metoden med målet att fler
röster ska komma till tals och att vi ska hitta
gemensamma vägar framåt. Även om det är
en viss tröskel att ta sig över för att förstå hur
det fungerar i början. Trots detta lyckades vi
nå enighet i stora frågor. En av dem var den
motion som Immanuelskyrkan i Jönköping
skickat in om att Equmeniakyrkan ska verka
för amnesti för asylsökande, som kommit till
Sverige de senaste åren och varit här i mer än
två år. Vi antog också i enighet Equmeniakyrkans första kyrkohandbok. Troligtvis världens
första kyrkohandbok som antagits i enighet!
En viktig fråga, som diskuterades, är frågan
om hur vi ser på de särskilda tjänsterna diakon
och pastor samt ordinationen av dessa. Detta
var ingenting som det skulle fattas beslut om i
år, utan en samtalspunkt där kyrkoledningen
och kyrkostyrelsen ville fånga upp tankar och
frågor inför det fortsatta arbetet med frågan.
REDAN NU LIGGER en beslutssammanfattning (ett
utkast till protokoll) på www.equmeniakyrkan.se. Gå gärna in där och läs om allt som
vi pratade om och beslutade.
Som ombud hade vi möjlighet att delta i
seminarier endast på fredagen. Marcus och
Maria var på ett seminarium om asylfrågor
och konvertiter. Anna deltog i ett seminarium
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Till vänster: Ombuden från Missionskyrkan i Linköping: Elsa Hermansson, Marcus Lind, Staffan Hejdegard, Bernt Åkerblad, Anna Gardström, Eva Milton,
Lillemor Hejdegard. Ovan: Maria Linder, pastor med
ungdomsansvar, ordinerades under söndagens högtidsgudstjänst. Nedan: Alla nyordinerade diakoner
och pastorer.

om ledarskap för mänsklig hållbarhet. Bernt,
Elsa och Eva var på ett om mötesplatser när
livet brister. Lillemor var på Mänskliga rättigheter under attack med bl.a. George Andrén,
generalsekreterare på Diakonia. Staffan var
på Hur man kan kommunicera evangeliet till
barn och unga. Staffan berättar: ”Det var två
pastorer som presenterade Bibeläventyret, ett
material för att berätta bibelberättelser framför allt för barn i årskurs 4 och 5. Vi fick även

pröva på att själva vara delaktiga i ett drama.
Vi var överens om, att vi ska satsa så mycket
resurser vi har för att låta barnen lära känna
Bibeln. Att finna ett språk som fungerar och
låta barnen få uppleva Bibeln. Det var lärorikt
och entusiasmerande.”
Vi fick också lyssna till ett storseminarium
om klimatet med bland annat Björn Wiman
från Dagens Nyheter och en videohälsning
från Greta Thunberg.

På ekumeniska fronten

ng i Kristi Himmelsfärdshelgen
KONFERENSENS TEMA om hopp till jordens
yttersta gräns är det som präglat både
gudstjänster, seminarier och förhandlingar.
Hopp för oss, hopp för andra människor,
hopp för vår skapelse och hopp för vår
kyrka. Temat knyter också an till det temaår
för bibelläsning, som Equmeniakyrkan nu
lanserar: Till jordens yttersta gräns. Det
är en fortsättning på det Markusår, som
gjordes för två år sedan och det nya temat
handlar om Apostlagärningarna. Vi som
var ombud i år tar framförallt med oss tre
gudstjänster: den inledande i vilken vår
församlingsföreståndare predikade, den på
lördagkvällen då den metodistiske biskopen
Samuel Quire från Liberia predikade samt
den avslutande ordinationsgudstjänsten
då Maria Linder ordinerades! Alla dessa
gudstjänster går att se i efterhand på Equmeniakyrkans hemsida och youtube-kanal. Det
rekommenderas varmt!
Vi var ju i Smålands Jerusalem, Jönköping, med konferensen. En av kvällarna fick
vi vara med om en ”en redig smålandsfest”.
Kulinarisk och kulturell. Med starkt fokus
på just Småland i allmänhet och Jönköping
i synnerhet.
VI HADE I ÅR INGA deltagare på barnkonferensen,
men däremot var Linnea nere med några
av ungdomarna. Det är väldigt roligt att
kyrkokonferenserna de senaste åren har
breddats så att det finns program för alla
åldrar! Speciellt roligt var det med församlingsbussen, som åkte ner till den avslutande
ordinationsgudstjänsten på söndagen. Alla
från församlingen som åkte med den bussen
fick mersmak och tyckte vi borde göra om
detta fler gånger! Bussresan blir lite längre
nästa år. Då är det Malmö som gäller.
OMBUDEN FRÅN LINKÖPINGS MISSIONSFÖRSAMLING: ELSA
HERMANSSON, MARCUS LIND, STAFFAN HEJDEGARD,
BERNT ÅKERBLAD, ANNA GARDSTRÖM, EVA MILTON (ERSATTE KRISTINA UHLIN, SOM FICK FÖRHINDER)
OCH LILLEMOR HEJDEGARD

Kapelljubileum

Lite siffror om konferensen:

683 ombud
337 församlingar
54 barn på barnkonferens
40 ungdomar på ungdomskonferens
385 övriga deltagare
Över 2000 personer deltog i ordinationsgudstjänsten

Liten ordlista:

Kyrkokonferens den högsta beslutande församlingen i Equmeniakyrkan dit alla församlingar får skicka
ombud
Ombud vald representant som tillsammans med en eller flera andra
representerar en församling
Deltagare en som deltar i konferensen utan att representera en
församling
Presidium utgörs av de som kyrkokonferensen valt till ordförande,
sekreterare och bildsekreterare för
mötet
Kyrkoledning utgörs av kyrkoledare
och två biträdande kyrkoledare
Kyrkostyrelsen består av 13 ledamöter plus ordförande. Förkortas
ibland KS.
Konsensusmetod en metod där
målet är att hitta största möjliga enighet i en fråga och bara i nödfall gå till
majoritetsomröstning
Beslut i enighet är när alla ombud
kommit överens om något
Beslut med acceptans är när nästan
alla ombud kommit överens om något och övriga kan acceptera beslutet
Beslut i överenskommelse innebär
att nästan alla ombud kommit överens om något och att övriga som
inte kan acceptera det har fått sina
invändningar antecknade utan att
de ses som personliga reservationer
mot beslutet.
Ordination akt i gudstjänst där diakoner och pastorer i vägledningsår
fullt ut blir diakoner och pastorer

I majnumret av Medljus kunde man läsa att Kapellet i Gamla
Linköping invigdes 30 maj 1999. Söndagen den 19 maj firades
de 20 åren för Kapellet med en jubileumsgudstjänst. Museichefen Tina Karlsson From hälsade välkommen och anknöt Kapellets historia till Folkrörelsens historia.

Tidigare pastor i Baptistförsamlingen Gunnar Kjellander
läste upp ett brev från biskop Martin Lönnebo, där han
skrev om sina minnen som bönhusbarn och den stora
betydelsen detta haft för honom.
Rolf Vårdstedt och Ulla Gerardsson sjöng och spelade
ett flertal sånger från väckelserörelsetiden, bl a sånger av
Oscar Ahnfelt, Nils Frykman och Lina Sandell.
Tidigare museichefen Gunnar Elfström berättade hur
han själv, Willy Svahn och Lars Eklund jobbade för att Kapellet i Brokind skulle kunna flyttas till Gamla Linköping.
Pengar för detta stora projekt fick man bl a från Werner
Westmanska fonden och från många privatpersoner. Även
Lars Eklund och Willy Svahn berättade om sina minnen,
om hur ett litet enkelt bönhus kunde flyttas till Gamla
Linköping. En gudstjänstlokal hade dittills saknats i
Gamla Linköping. Willy Svahn berättade också om den
stora samlingen vid den festliga invigningen av Kapellet,
då ca 500 personer var närvarande.
Anita Andersson, som hade växt upp nära Kapellet i
Brokind berättade om den stora betydelsen Kapellet haft
för henne och för övriga barn i Brokind. Alla bygdens barn
gick i söndagsskolan och fick lära sig att sjunga sångerna
Jag älskar söndagsskolan och villigt skyndar dit och Ingen
är för liten vara barn hos Gud.
Marianne Björndahl, medlem i Baptistförsamlingen
berättade minnen från ungdomsåren och hur hon och
hennes man Olle var engagerade inför invigningen av
Kapellet i Gamla Linköping.
Jörgen Tholander talade om vikten av att ekumeniskt
fortsätta att vara vittnesbörd genom att sjunga och ära
Gud.
GUDRUN EKLUND
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Fredagshäng

I höst kommer det att vara Fredagshäng 13
september och 8 november kl 17.30-20.00.
Några av T-grupperna kommer att ta lite
extra ansvar för genomförandet av dessa
kvällar, men fler är också välkomna med i
planeringen. Alla är varmt välkomna att delta
i dessa kvällar, som innebär mat, häng och
andakt i enkelt format för alla åldrar. Boka in
i almanackan redan nu. Hoppas vi ses!
PASTOR MARIA LINDER
OCH UNGDOMSLEDARE LINNEA HULTMAN ARAYA

Åk på GROOWE ungdomsläger i sommar!

för ungdomar födda år 2006
eller tidigare.Vi åker buss till Klintagården
för en vecka av gemenskap, bad, gudstjänster, 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.
30 juli-4 augusti

Hajk och budkavlekamp i maj. Den vinnande patrullen - Flugsvampen. Nybakad tårta och frusna diskbaljor...

Tårta på hajk och budkavlekamp
DEN FÖRSTA HELGEN i maj var vi 7st patruller från
vår kår som var på scoutläger/hajk i Getsjötorp tillsammans med andra equmeniascouter
från Östergötland. Vi fick bla delta i en poängjakt. Poängen kunde sedan varje patrull
använda för att, tillsammans med en patrull
från en annan kår, köpa ingredienser till lördagskvällens tårtbak. Nätterna var lite kalla
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och på söndagsmorgonen fick vi hugga loss
diskborsten från den igenfrusna diskbaljan.
Helgen avslutades med Budkavlekamp som
vi alla lyckades ta oss runt i behagligt väder
genom att lösa roliga uppgifter efter spåret.
Vi fick dessutom med oss en förstaplacering i
upptäckarklassen! Grattis Flugsvampen!
DANIEL HÄLLGREN

Har du några frågor? Kontakta ungdomsledare

Linnea Hultman Araya på 070-3949805 eller
linnea@missionskyrkanlinkoping.se
LINNEA HULTMAN ARAYA

Ungdomar på missionsuppdrag
Under påsklovet var ungdomar, bl.a. från vår församling på påskresa

till Italien och Portugal. Resan ordnades tillsammans med Ryttargårdskyrkan. Resornas ledord är att betjäna människorna på
platsen och i allt ära Gud. Innehållet i resorna är bl.a. evangelisation, praktiskt och socialt arbete, bön, gudstjänstmedverkan,
vittnesbörd mm. Vår ungdomsledare Linnea Hultman Araya
var med och hon har bett några av deltagarna att berätta, vad de
varit med om här.
i Italien för att
betjäna människorna på platsen och i allt ära Gud under
påsken. Det har varit en otrolig
resa som har gett mig som person så mycket. Jag har även fått
betyda mycket för de jag och
mitt team fick besöka. Gud är
så stor och mäktig. Att få betjäna och ära honom är något
vi alla borde ta en vecka till.
Han har trots allt gett oss det
liv vi har och därför ville jag ge
tillbaka. Vi har fått uppleva att
Gud är så nära oss och talar till
oss. Speciellt dagen vi evangeliserade i Pisa då vi fick 7 tilltal.
Så jag vill verkligen uppmuntra
alla att ta en vecka och ge av dig
själv till andra och till Gud för
det kommer ge dig så mycket!
Jag har varit

MØYFRID HJALMARSON

För mig var påskresan nästa steg

i min resa med Gud. Jag fick se
att Gud är med i allt, även när
vi gjorde saker som utmanade
mig. Det jag tar med mig från
resan är, att med Guds hjälp
klarar jag mer än vad jag tror
att jag vågar. Jag vill också
betjäna människor hemma i
vardagen, precis som vi fick
göra i Portugal.

väldigt
mycket under veckan var den
kärlek och värme som vi blev
bemötta med från församlingen. Det märktes, att den
heliga anden bodde i deras
hjärtan. Jag upplevde, att vi
hade mer gemensamt med dem
som är kristna människor än
människor som bor i Sverige.
Jag kände mig hemma där och
mådde fantastiskt bra i deras
omgivning. Något som jag
tyckte var riktigt häftigt, var att
vi sjöng samma lovsånger fast
på olika språk. Det visar på att
den kristna gemenskapen finns
över hela världen och att Gud
bor i så många människor.
Det som berörde mig

EBBA THOLANDER

över att
jag åkte på påskresan. Jag har
lärt känna mig själv och Gud
mycket bättre. Guds närvaro
var så tydlig under hela resan.
Jag har aldrig upplevt den
starka känslan förut. Vi har
fått många bönesvar, vilket har
stärkt min tro väldigt mycket.
Jag växte också, när vi fick betjäna människorna på platsen
och se deras tacksamhet.
Jag är väldigt tacksam

ELIN FALEBRAND

Kalendern

AKTIVITETER

[reservation för ev ändringar, se www.missionskyrkanlinkoping.se]
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Grattis alla studenter!
16 11.00 Pastor med ungdomsansvar
Maria Linder installeras i Missionskyrkan.
JULI

22-2 aug
30-4 aug

30		

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

Nationella scoutlägret Prisma i
Mohed, Gävleborg.
World Scout Jamboree i West
Virginia, USA
Groowe på Klintagården,
Öland

AUGUSTI

25		

fre 10.00

Amanda Wedberg, tel 070-652 82 62

JUNI

21-27

BARN
Barnmusik 0-3 år

Ledarkickoff för alla Equmenias ledare
Silver-Church - jubileumsungdomskväll

Viktig info till
Equmenia-ledarna!

är det kick-off för alla
Equmenias ledare! I år satsar vi extra
mycket på att umgås och ha kul på kickoffen. Efter gudstjänsten äter vi pizza,
bowlar och ger ut viktig info. Sedan finns
möjlighet att planera terminen i de olika
ledargrupperna. Anmäl dig till Sofia Mannerfelt, 073–0671861, sofia.mannerfelt@
gmail.com, senast 21/8. Klart du ska med!
Söndag 25 augusti

UNGDOMSRÅDET

Dans 8-10 år

tis 17.00

Livia Ottosson, tel 070-631 11 91

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

UNGDOM
Tonår/Grandios
Linnea Hultman Araya, tel 013-24 98 07

The Bible
Maria Linder, tel 013-24 98 12

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

Årsmötet – Save the date!

Fredag 4 oktober kl 18.00 är det Equmenias

årsmöte. Då fattar vi massa viktiga beslut
om vår förening och verksamhet. Boka in
i almanackan redan nu!
UNGDOMSRÅDET

Mångkulturell innebandy

sön 18.00

Daniel Andersson, tel 070-287 26 28
För aktuell information - se facebooksidan Unga Vuxna, Missionskyrkan i
Linköping.

YTTERLIGARE INFO

Linnea Hultman Araya, tel 013-24 98 07
www.missionskyrkanlinkoping.se

ELIN GÖTERDAL

11

Bibelläsningsplan

Bibeltexter sommaren 2019

Välkommen att följa med i bibelläsningsplanen som Linköpings Missionsförsamling tar fram till hjälp för din bibelläsning. En bibelbok
läses i taget, och introduktioner till dessa bibelböcker publiceras vid lässtarten av en ny bibelbok. Varje lördag läses dock istället kommande
söndags texter, som förberedelse för morgondagens gudstjänst. Varje vecka finns också förslag till olika förbönsämnen. Marcus Lind ansvarar
för förbönsavsnitten och Rolf Malmberg för bibelläsningen. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt!
Introduktion till Lukasevangeliet

Lukasevangeliet är en biografi över Jesu liv,
men evangeliet är också del ett av ett tvåvolymsverk, där Apostlagärningarna är del
två. Allt Jesus gör i Lukasevangeliet får sin
fortsättning i Apostlagärningarnas skildring
av kyrkan. Redan i Lukasevangeliet berättas
om att lärjungarna sänds ut för att göra det
som Jesus gör: Lärjungarna ”gav sig i väg
och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka.” (Luk
9:6) Just detta fortsätter kyrkan också göra i
Apostlagärningarna.
Lukas har flera särskilt läsvärda berättelser
och Jesusord som bara finns i dett evangelium,
till exempel liknelsen om den goda samariern
(10:29-27), Marta och Maria (10:38-42),
liknelserna om det förlorade silvermyntet och
den förlorade sonen (15:8-32), liknelsen om
den rike mannen och Lasarus (16:19-31),
Sackaios omvändelse (19:1-10), rövarna på
korset (23:39-43) och Emmausvandringen
(24:13-35). Dessa passager är också goda
exempel på den teologi som Lukas särskilt betonar: vikten av omvändelse och tro på Jesus,
de rikas ansvar för de fattiga, omsorg om de
marginaliserade, kvinnor som lärjungar, och
barmhärtighet.
Lukas tolkning av den teologiska betydelsen av Jesu död är ett intressant komplement
till de andra evangeliernas tolkningar. Medan
Matteus och Markus anger att Jesus ropar
”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit
mig” på korset, ropar Jesus i Lukas ”Fader, i
dina händer lämnar jag min ande” (23:46).
Medan den romerska officeren vid korset kal�lar Jesus ”Guds son” i Matteus och Markus,
kallar officeren honom ”en rättfärdig man”
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(23:47) i Lukas berättelse. Lukas är också
den enda som berättar om hur Jesus förlåter
sina bödlar (23:34) och visar omsorg om den
botfärdige rövaren (23:39-43) på korset. Vad
Lukas vill säga med detta är svårtolkat, men
ett vanligt förslag är att Lukas vill skildra Jesus
som en rättfärdig profet (jfr. 13:33) som är
trogen mot Gud och mot sin kallelse ända
in i döden. Jesus förkroppsligar därmed sitt
evangelium på korset.
Lukas anger i början av evangeliet att han
skriver till en viss Theofilos, att han har gjort
ett grundligt efterforskningsarbete inför sitt
skrivande, och att han vill visa att ”de upplysningar du fått är tillförlitliga” (Luk 1:1-4). Vi
kan vara hyfsat säkra på att Markusevangeliet
var en av Lukas källor. Vissa forskare menar
också att Lukas haft tillgång till Matteusevangeliet, medan andra menar att Lukas inte
läst det evangeliet utan har haft tillgång till
delvis samma källor som Matteus. Oavsett
vilket så verkar Lukas ha samlat muntligt
och skriftligt källmaterial och sedan bearbetat
det till en sammanhängande berättelse om
Jesu liv. Evangeliet är svårdaterat, så forskare
daterar Lukas alltifrån 80-talet till 130-talet.
Även om Lukas har en hel del unikt material som inte finns i de andra evangelierna
så är berättelsen om Jesus på det stora hela
väldigt lik Markus och Matteus berättelser.
Det är en skildring av Jesu förkunnelse, mirakel, möten med människor och kallande
av lärjungar som leder fram till korsfästelsen
och uppståndelsen. Men några saker sticker
ut i jämförelse med Matteus och Markus.
Barndomsberättelsen är slående olik Matteus
födelseberättelse, och i Lukas kretsar mycket
mer runt templet i Jerusalem (Markus saknar

födelseberättelse). Därtill beskrivs större delen
av Jesu verksamhet som en lång resa mot Jerusalem. Redan i 9:52 börjar resan och vägen till
Jerusalem kan liknas vid en odyssé kantad av
möten och konflikter. Jerusalem är centrum
för både Jesu och kyrkans liv i Luk-Apg.
Vi vet inte vem författaren Lukas är. Traditionellt brukar man säga att det är samma
Lukas ”läkaren” som omnämns i flera paulinska brev (Filem 1:14; Kol 4:14; 2 Tim 4:11),
men vi vet inte. I Apostlagärningarna finns
ett antal passager skrivna i vi-form, som om
författaren reste tillsammans med Paulus (t.ex.
Apg 16:10-17), vilket skulle kunna betyda att
Lukas var medarbetare till Paulus. Det kan
också betyda att Lukas vävt in någon annans
texter i vi-form i sin berättelse. Den goda
språkliga stilen i den grekiska originaltexten
tyder på att Lukas är välutbildad.
RIKARD ROITTO

Bibel och förbön sommaren 2019
Vecka 24 Söndag 9 juni-lördag 15 juni

Söndag Jesaja 53:1-8 Herrens lidande tjänare 2 (Matteusevangeliet 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 härlighet (Uppenbarelseboken 21:6,22:17)
Fredag Jesaja 55:1-5 Herrens förbund består (Johannesevangeliet 6:31-35)
Lördag Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen:
Rubrik: Gud – Fader, Son och Ande: Matteusevangeliet 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 Lambohov. Och vi ber; fördjupa och vidga vår generositet.
Vi tackar och ber för alla kyrklig verksamhet i Linköping, 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 särskilt 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.

(Jesaja 40:3-5)
Fredag Lukasevangeliet 3:21-22 Jesu dop (Jesaja
42:1-4)
Lördag Andra söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Kallelsen till Guds rike: Johannesevangeliet 1:3546, Femte Moseboken 7:6-9, Romarbrevet 8:28-30,
Psaltaren 65:2-5

Vecka 25 Söndag 16 juni-lördag 22 juni

Söndag Lukasevangeliet 4:42-44 På en enslig plats
(Markusevangeliet 1:35-39)
Måndag Lukasevangeliet 5:1-11 Fiskfångsten. De
första lärjungarna (Johannesevangeliet 1:35-51)
Tisdag Lukasevangeliet 5:12-16 En spetälsk blir ren
(Tredje Moseboken 14:2-32)
Onsdag Lukasevangeliet 5:17-26 En lam man i Kafarnaum botas (Matteusevangeliet 9:1-8)
Torsdag Lukasevangeliet 5:27-32 Tullindrivaren Levi
kallas (Första Timotheosbrevet 1:12-17)
Fredag Lukasevangeliet 5:33-39 Bröllopsgästarna
fastar inte (Markusevangeliet 2:18-32)
Lördag Fjärde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Att
inte döma: Johannesevangeliet 8:1-11, Sakarja 7:810, Romarbrevet 14:11-14, Psaltaren 62:2-9

Söndag Jesaja 55:6-13 Maning att lita på Herrens ord
(Lukasevangeliet 15:11-24)
Måndag Lukasevangeliet 1:1-4 Företal Lukasevangeliet (Apostlagärningarna 1:1-2)
Tisdag Lukasevangeliet 1:5-25 Löftet om Johannes
döparens födelse (Första Moseboken 30:22-24)
Onsdag Lukasevangeliet 1:26/27-38 Budskapet till
Maria om Jesu födelse (Job 42:1-2)
Torsdag Lukasevangeliet 1:39-56 Marias besök hos
Elisabet (Mika 7:20)
Fredag Midsommardagen: Rubrik: Skapelsen: Matteusevangeliet 6:25-30, Job 12:7-13, Apostlagärningarna 17:22-31, Psaltaren 104:1-13
Lördag Johannes döparens dag: Rubrik: Den Högstes
profet: Lukasevangeliet 1:57-66, Jeremia 22:1-4,
Apostlagärningarna 13:16-25, Psaltaren 96

Vecka 26 Söndag 23 juni-lördag 29 juni

Söndag Lukasevangeliet: 1:57-80 Johannes döparens födelse (Malaki 4:2)
Måndag Lukasevangeliet 2:1-21 Jesu födelse (Jesaja
9:2-7)
Tisdag Lukasevangeliet 2:22-40 Jesus hos Symeon
och Hanna i templet (Andra Mosebok 13:2,13b-16)
Onsdag Lukasevangeliet 2:41-52 Den tolvårige Jesus
i templet (Ordspråksboken 2:6)
Torsdag Lukasevangeliet 3:1-20 Johannes döparen

Vecka 27 Söndag 30 juni-lördag 6 juli

Söndag Lukasevangeliet 3:23-38 Jesu släkttavla (Rut
1:1-4,4:13-17)
Måndag Lukasevangeliet 4:1-13 Jesus frestas (Salomos Vishet 16:25-26)
Tisdag Lukasevangeliet 4:14-15 Jesus uppträder i
Galileen (Matteusevangeliet 4:12-17)
Onsdag Lukasevangeliet 4:16-30 Jesus i Nasarets
synagoga (Jesaja 61:1)
Torsdag Lukasevangeliet 4:31-37 Jesus i Kafarnaums
synagoga (Matteusevangeliet 13:53-58)
Fredag Lukasevangeliet 4:38-41 Simons svärmor
och andra sjuka botas (Apostlagärningarna 20:7-12)
Lördag Tredje söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Förlorad och återfunnen: Lukasevangeliet 15:8-10, Jesaja
51:1-3, Efesierbrevet 2:1-10, Psaltaren 119:170-176

Vecka 28 Söndag 7 juli-lördag 13 juli

Vecka 29 Söndag 14 juli-lördag 20 juli

Söndag Lukasevangeliet 6:1-5 Lärjungarna plockar
ax på sabbaten (Första Samuelsboken 21:1-6
Måndag Lukasevangeliet 6:6-11 Mannen med en
förtvinad hand (Matteusevangeliet 12:9-14)
Tisdag Lukasevangeliet 6:12-16 De tolv utses (Apostlagärningarna 1:12-26)
Onsdag Lukasevangeliet 6:17-19 Jesus förkunnar
och botar (Markusevangeliet 5:24b-34)
Torsdag Lukasevangeliet 6:20-26 Saligprisningar och
verop (Jakobsbrevet 2:1-13)
Fredag Lukasevangeliet 6:27-36 Älska era fiender
(Tredje Moseboken 25:35-37)

Lördag Apostladagen: Rubrik: Sänd mig: Matteusevangeliet 16:13-20, Jesaja 6:1-8, Första Petrusbrevet
2:4-10, Psaltaren 40:6-12

Vecka 30 Söndag 21 juli-lördag 27 juli

Söndag Lukasevangeliet 6:37-42 Döm inte (Romarbrevet 2:1-11)
Måndag Lukasevangeliet 6:43-45 Varje träd känns
igen på sin frukt (Matteusevangeliet 7:15-23)
Tisdag Lukasevangeliet 6:46-49 Huset på berggrunden och huset på marken (Jakobsbrevet 1:22-27)
Onsdag Lukasevangeliet 7:1-10 En officers tjänare
botas (Johannesevangeliet 4:43-54)
Torsdag Lukasevangeliet 7:11-17 En änkas son uppväcks i Nain (Första Kungaboken 17:17-24)
Fredag Lukasevangeliet 7:18-35 Johannes döparens
frågor och Jesu svar (Malaki 3:1-5)
Lördag Sjätte söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Efterföljelse: Matteusevangeliet 16:24-27, Amos 7:1015, Första Thessalonikerbrevet 2:1-8, Psaltaren 15

Vecka 31 Söndag 28 juli-lördag 3 augusti

Söndag Lukasevangeliet 7:36-50 Kvinnan som
smorde Jesu fötter i Simons hus (Första Moseboken
18:1-15)
Måndag Lukasevangeliet 8:1-3 Kvinnorna som följde
med Jesus (Johannesevangeliet 19:25)
Tisdag Lukasevangeliet 8:4-8 Liknelsen om sådden
(Matteusevangeliet 13:1-9)
Onsdag Lukasevangeliet 8:9-10 Liknelsernas syfte
(Jesaja 6:1-13)
Tordag Lukasevangeliet 8:11-15 Tolkning av liknelsen om sådden (Första Petrusbrevet 1:22-25)
Fredag Lukasevangeliet 8:16-18 Liknelsen om lampan (Markusevangeliet 4:21-25)
Lördag Kristi förklarings dag: Rubrik: Jesus förhärligad: Markusevangeliet 9:1-13, Andra Moseboken
34:27-35, Andra Korinthierbrevet 3:9-18, Psaltaren
89:12-18

Vecka 32 Söndag 4 augusti-lördag 10 augusti

Söndag Lukasevangeliet 8:19-21 Jesu verkliga släktingar (Johannesevangeliet 15:14)
Måndag Lukasevangeliet 8:22-25 Stormen tystas
(Markusevangeliet 4:35-41)
Tisdag Lukasevangeliet 8:26-39 Den besatte och
svinhjorden (Matteusevangeliet 8:28-34)
Onsdag Lukasevangeliet 8:40-56 En synagogsföreståndares dotter uppväcks. Kvinnan med blödningar
(Markusevangeliet 5:21-43)
Torsdag Lukasevangeliet 9:1-6 De tolv sänds ut
(Apostlagärningarna 13:47-52)
Fredag Lukasevangeliet 9:7-9 Johannes döparens
död (Matteusevangeliet 14:1-12)
Lördag Åttonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Fortsättning på sidan 17.
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Gudstjänster och möten

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

Juni
16
SÖNDAG Heliga Trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst med nattvard
Gud - Fader, Son och Ande. Installation av pastor med ungdomsansvar
Maria Linder. Peter Bernhardsson,
regional kyrkoledare. Insamling
till kyrkokontot. Gemensamt med
arabiskspråkig grupp och Lambohovskyrkan. Kyrkkaffe.
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Adventkyrkan ansvarar.

30
SÖNDAG 2:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
Kallelsen till Guds rike. Frida Blomberg. Gemensamt med Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe.

28
SÖNDAG 6:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan
Efterföljelse. Ragnar Asserhed. Gemensamt med Baptistförsamlingen.
Kyrkkaffe.

2
TISDAG
12.00 Tolvslaget Läs mer på sidan 6.

30
TISDAG
12.00 Tolvslaget Läs mer på sidan 6.

4
TORSDAG
12.00 Sommaröppet Läs mer på sidan 6.

Augusti

7
SÖNDAG 3:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard i Missionskyrkan
Förlorad och återfunnen. Gustav
Gillsjö, ny pastor i Vikingstad. Gemensamt med Baptistförsamlingen.
Kyrkkaffe.
9
TISDAG
12.00 Tolvslaget Läs mer på sidan 6.
11
TORSDAG
12.00 Sommaröppet Läs mer på sidan 6.

22
LÖRDAG Midsommardagen
11.00 Mässa i gemenskap i Missionskyrkan
Skapelsen. Cecilia Öberg. Tillsammans med Domkyrkoförsamlingen
och S:t Lars församling. Kyrkkaffe.

14
SÖNDAG 4:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
Att inte döma. Jonas Blidelius. Gemensamt med Baptistförsamlingen.
Kyrkkaffe.

23

16
TISDAG
12.00 Tolvslaget Läs mer på sidan 6.

SÖNDAG Den helige Johannes
döparens dag
11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan
Den högstes profet. Lars Hermansson.
Gemensamt med Baptistförsamlingen och arabiskspråkiga gruppen.
Kyrkkaffe.
25
TISDAG
12.00 Tolvslaget Läs mer på sidan 6.
27
TORSDAG
12.00 Sommaröppet Läs mer på sidan 6.
29
LÖRDAG
11.00 Gudstjänst på arabiska
Saoud Bahhi. Knytis - alla välkomna!
14

18
TORSDAG
12.00 Sommaröppet Läs mer på sidan 6.
21
SÖNDAG Apostladagen
11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan
Sänd mig. Eva Milton. Gemensamt
med Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe.
23
TISDAG
12.00 Tolvslaget Läs mer på sidan 6.
25
TORSDAG
12.00 Sommaröppet Läs mer på sidan 6.

1
TORSDAG
12.00 Sommaröppet Läs mer på sidan 6.
4
SÖNDAG Kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst med nattvard i Baptistkyrkan
Jesus förhärligad. Marcus Lind. Gemensamt med Baptistförsamlingen.
Kyrkkaffe.
6
TISDAG
12.00 Tolvslaget Läs mer på sidan 6.
8
TORSDAG
12.00 Sommaröppet Läs mer på sidan 6.
11
SÖNDAG 8:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan
Andlig klarsyn. Staffan Hejdegard.
Gemensamt med Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe.
18
SÖNDAG 9:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Goda förvaltare. Magnus Hesselstrand. Kyrkkaffe.
22
TORSDAG
14.00 Musikcafé i Martas Café
Tombola. Läs mer på sidan 16.
18.30 Konsert med Temptation Jazz Band
Läs mer på sidan 16.
23
FREDAG
10.00 För barnen med Ola & Stefan
Läs mer på sidan 16.

24
LÖRDAG
13.00 Vernissage
Ateljé Torggatan 6. Läs mer på sid 17.
25
SÖNDAG 10:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Nådens gåvor. Saoud Bahhi. Kyrkkaffe. Avtackning av Saoud Bahhi.
Ny i stan.
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Ryds församling ansvarar.
30

FREDAG
25-årsjubileum - Ungdomssamling
Se sidan 5.

31
LÖRDAG
13.30 25-årsjubileum
Eftermiddag om Framtiden. Se sid 5.
18.00 25-årsjubileum
Silverfesten om Dåtiden. Se sidan 5.

September
1
SÖNDAG 11:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Tro och liv. 25-årsjubileum – Nutiden.
Samlingssöndag. Marcus Lind. Kyrkkaffe. Ny i stan.
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Åkerbosångarna ansvarar.
5
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
8
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Apostlagärningarna. Maria Linder.
Insamling till kyrkokontot. Kyrkkaffe. Ny i stan. After Church.
15.00 Sångstund i kapellet, G:la Linköping
Missionskyrkan ansvarar.

Alla barn är välkomna på söndagar!

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

Lambohovskyrkan

Juni

17
MÅNDAG
14-16 Café Lambohov
Drop-in-fika till självkostnadspris.
19
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
24
MÅNDAG
14-16 Sommarcafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.

Juli
1
MÅNDAG
14-16 Sommarcafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
7
SÖNDAG
18.00 Lambohovsmässa
Bernt Åkerblad.
8
MÅNDAG
14-16 Sommarcafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
15
MÅNDAG
14-16 Sommarcafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
21
SÖNDAG
18.00 Lambohovsmässa
22
MÅNDAG
14-16 Sommarcafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.

29
MÅNDAG
14-16 Sommarcafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.

Augusti
4
18.00
5
14-16

SÖNDAG
Lambohovsmässa
MÅNDAG
Sommarcafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
12
MÅNDAG
14-16 Sommarcafé
Drop-in-fika till självkostnadspris.
18
SÖNDAG
18.00 Musik i sommarkväll
Gustav Jannert, flygel och Fredrik Albertsson, orgel. Stenhammars andra
pianokonsert står på programmet.
28
ONSDAG
08.30 Morgonmässa

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!

15

På kulturfronten
Musikkafé med Tombola.

Torsdag 22 augusti kl 14.00 spelar och sjunger

Tombola i Martas Café. Det brukar vara ett
glatt program som inbjuder till att sjunga och
klappa med. Så blir det säkert den här gången
också. Fri entré. Välkommen!
Konsert med Temptation Jazz Band

Traditionsenligt blir det förstås en konsert
med Temptation Jazz Band på torsdag 22 augusti kl 18.30. Temptation Jazz Band brukar
med sin trad-jazz dra en stor publik, så kom
i tid för att försäkra dig om en bra plats. Fri
entré. Välkommen!
P.S. Kan du inte komma den 22 augusti
får du en ny chans att höra Temptation Jazz
Band 6 oktober. De ska då göra en konsert
tillsammans med Magnus Bäcklund. Mer
information om den konserten kommer i
pålysningar och på affischer.
Program för barnen med Ola & Stefan

kl 10.00 blir det barnföreställning med Ola & Stefan. Dessa två mästare
att skapa kontakt med barnen har ett härligt
program anpassat för barn i förskoleåldern.
Ta med dig dina barn, barnbarn, barnbarns
barn eller andra barn och var med! Fri entré.
Välkommen!
Fredag 23 augusti

Ingen ny flygel till samlingshelgen

Vi har under ett drygt år samlat in pengar
till instrumentfonden med siktet på att ha en
ny flygel på plats till samlingshelgen. Tyvärr
kommer det inte att bli så. Anledningen är en
kombination av församlingens ekonomiska
läge och vilka objekt som finns tillgängliga
på marknaden. Pengarna som skänkts till
instrumentfonden kommer själklart att gå
till instrumentfonden. Tyvärr är det så att
församlingens ekonomiska läge gör att pengarna behöver lånas för att klara det som är
kvar av innevarande budgetår. Det är också så
att ett intressant objekt har dykt upp som vi i
Ledningsgrupp Musik just nu håller som vårt

första alternativ. Det är dock oklart om detta
objekt hinner levereras till samlingshelgen.
Om inget nytt oförutsett inträffar kommer vi
ändå ”inom en snar framtid” ha en ny flygel
på plats. Först måste ekonomin säkras och ett
nytt lämpligt datum utses. Mer information
om detta kommer på församlingsmötet den
16 juni.
Församlingskören

Tycker du om att sjunga i kör? Hör av dig till
församlingsmusiker, Jacob Wessbo, 013-24 98
08, jacob.wessbo@missionskyrkanlinkoping.
se, för att vara med i församlingskören. Församlingskören är en blandad kör (för kvinnor
och män) som sjunger en blandad repertoar,
men med tyngdpunkt på traditionell körmusik. En av höstens större händelser blir
en körhelg i Stockholm i oktober, då kören
tillsammans med Drottningholms Barockensemble och andra körer ska framföra Gloria
av Antonio Vivaldi. Kören övar på tisdagar
kl 18.00-20.15. Terminen börjar 20 augusti.
Välkommen!
Revoice

Är du i studentåldern (19-35 år) och gillar
att sjunga gospel? Då är Revoice en kör för
dig. Revoice övar på onsdagar kl 18.30-20.45.
4 september och 11 september har Revoice
öppna rep, vilket betyder att nya medlemmar
får komma och prova på. Efter de två öppna
repen måste man bestämma sig för om man
vill vara med eller inte.
Under höstterminen ska Revoice bland
annat ha en körhelg i Motala och en egen
konsert i Linköping. Har du funderingar, får
du gärna höra av dig till församlingsmusiker,
Jacob Wessbo, 013-24 98 08,jacob.wessbo@
missionskyrkanlinkoping.se. Välkommen
med!
JACOB WESSBO

Östergötlands Musikdagar 10-17 augusti

Gillar du musik med närkontakt? Gillar du
klassiskt, jazz, barnkonserter, orkester och
kammarmusik i fina miljöer? Då ska du gå
på våra konserter i Linköping, Norrköping,
Kinda, Åtvidaberg och Vadstena. Vi spelar i
slott och herresäten, kyrkor, muséer, på festplatser och jazzklubbar.
Bland årets artister hittar du sopranen
Christina Nilsson, jazz- och bluessångaren
Claes Janson, gränsöverskridande Lina
Nyberg & Tania Saleh Band, operastjärnan
Kerstin Avemo, pianisten Love Derwinger,
unga svenska Treitlerkvartetten, flöjtisten Tobias Carron tillsammans med gitarristen Per
Skareng, cellovirtuosen Svante Henryson och
Festivalsinfoniettan, syrianska oud-spelaren
Fadi Kattini, Östgötamusikens ensembler
och många fler.
Konstnärlig ledare för Östergötlands Musikdagar är Staffan Mårtensson, klarinettist
och dirigent. Arrangör är Föreningen Musik
i Linköping MIL. All info finns på www.
musikdagar.com
I år hålls nedanstående två konserter i
Missionskyrkan. Församlingens medlemmar
inbjuds att gå till reducerat pris, 200 kr i stället
för 250 kr. (Under 25 år: gratis).
Tisdag 13 augusti kl 19.00. Stockholm Swing
All Stars. Musik från jazzens guldålder med
hårdsvängande musiker i världsklass. Missa
inte denna uppvisning i ensemblespel och
improvisation! Karl Olandersson, trumpet o
sång, Klas Lindquist och Fredrik Lindborg,
saxar, Dicken Hedrenius, trombon, Daniel
Tilling, piano, Göran Lind, bas och Mattias
Puttonen, trummor.
Lördag 17 augusti kl 19.00. Final med Festivalsinfoniettan. Förra årets succé återkommer.
Staffan Mårtensson dirigerar. Cellosolist:
Svante Henryson i sin egen I Dreamt of a
Bach Cello Concerto. Dessutom Debussys En
fauns eftermiddag, Pierre Wissmers Divertimento och Schuberts Symfoni nr 4.
Välkomna till njutbara konserter!
STAFFAN MÅRTENSSON / GUDRUN EKLUND
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Bibel och förbön Fortsättning från sidan 13.
Andlig klarsyn: Matteusevangeliet 7:22-29, Ordspråksboken 7:1-3, Första Korinthierbrevet 3:10-15,
Psaltaren119:30-35

Vecka 33 Söndag 11 augusti-lördag 17 augusti

Ateljé Torggatan 6 ställer ut i Galleri Magnifik från 24 augusti.

Ny termin i Galleri Magnifik

Hösten i Galleri Magnifik öppnar med en
samlingsutställning av Ateljé Torggatan 6.
Det är en ideell konstnärsförening i Linköping som startades 2010 av tio konstnärer.
Utav dessa är sju fortfarande aktiva och för
närvarande har de fjorton verksamma medlemmar med ett åldersspann från 28 till 80 år.
Föreningen håller till i en stor vindsateljé,
där medlemmarna kan komma och gå som
dom vill. Man har sin egen plats och har
sina konstprojekt framme och det är bara att
fortsätta att skapa när andan faller på. Det
är bildkonst i akryl, olja, akvarell, kol, blyerts
och collage. Medlemmarna använder de tekniker, som de känner sig bekväma med. Det
finns inga inträdeskrav utan det är öppet för
alla, men man tillämpar kölista för den som
vill gå med.
Föreningen har under flera år varit med i
Linköpings kommuns kulturhelg ”City Art
Link”. De arrangerar egna utställningar i sin
ateljé (vårsalong mm) och har även soppkvällar för konstvänner. I slutet av varje månad
har medlemmarna afterwork träffar.
Alla medlemmar kommer att vara representerade på utställningen och kommer i sitt
skapande att utgå från ett gemensamt tema.
Vernissage äger rum lördag 24 augusti. Utställningen pågår till och med 29 september
STURE BERG GALLERIGRUPPEN

Söndag Lukasevangeliet 9:10-17 Mat åt fem tusen
(Andra Kungabken 4:42-44)
Måndag Lukasevangeliet 9:18-22 Petrus kallar Jesus
för Messias. Första förutsägelsen om Människosonens lidande (Markusevangeliet 6:14-16)
Tisdag Lukasevangeliet 9:23-27 Lärjungeskapets
krav (Romarbrevet 1:16—17)
Onsdag Lukasevangeliet 9:28-36 Jesus på härlighetens berg (Andra Moseboken 34:29)
Torsdag Lukasevangeliet 9:37-43a En pojke med
fallandesjuka botas (Matteusevangeliet 17:14-20)
Fredag Lukasevangeliet 9:43b-45 Andra förutsägelsen om Människosonens lidande (Markusevangeliet
9:30-32)
Lördag Nionde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Goda förvaltare: Lukasevangeliet 12:42-48,
Ordspråksboken 3:27-32, Efesierbrevet 4:20-28,
Psaltaren 8

Vecka 34 Söndag 18 augusti-lördag 24 augusti

Söndag Lukasevangeliet 9:46-48 Vem är störst?
(Johannesevangeliet 13:20)
Måndag Lukasevangeliet 9:49-50 Underverk i Jesu
namn (Filipperbrevet1:12-18)

Tisdag Lukasevangeliet 9:51-56 I en samarisk by
(Andra Kungaboken 1:1-17a)
Onsdag Lukasevangeliet 9:57-62 Att följa Jesus
(Filipperbrevet 3:10-16)
Torsdag Lukasevangeliet 10:1-12 De sjuttiotvå sänds
ut (Fjärde Moseboken 11:16-17)
Fredag Lukasevangeliet 10:13-16 Verop över galileiska städer (Jesaja 14:13-15)
Lördag Tionde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Nådens gåvor: Matteusevangeliet 18:18-22, Andra
Moseboken 19:3-8, Romarbrevet 12:3-8, Psaltaren
28:6-9

Vecka 35 Söndag 25 augusti-lördag 31 augusti

Söndag Lukasevangeliet 10:17-20 De sjuttiotvå kommer tillbaka (Uppenbarelseboken 12:9-12)
Måndag Lukasevangeliet 10:21-24 Jesus prisar Fadern, himlens och jordens herre (Jesaja 29:14)
Tisdag Lukasevangeliet 10:25-37 Den barmhärtige
samariern (Femte Moseboken 6:1-9)
Onsdag Lukasevangeliet 10:38-42 Hos Marta och
Maria (Johannesevangeliet 11:1-44)
Torsdag Lukasevangeliet 11:1-13 Om bön (Daniel
7:13-14)
Fredag Lukasevangeliet 11:14-23 Demoner drivs ut
med Guds finger (Andra Moseboken 8:16-19)
Lördag Elfte söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Tro
och liv: Matteusevangeliet 21:28-31, Amos 5:21-24,
Romarbrevet 7:14-25, Psaltaren143:6-10

Konstföreningen Magnifik har varit på konstrunda

Konstföreningen Magnifik hade inbjudit
sina medlemmar till utflykt till Konst runt
Omberg på Kristi Himmelsfärdsdagen. Ett
20-tal medlemmar ur konstföreningen hade
hörsammat inbjudan och åkte iväg.
Konstnärsnätverket Omkultur, som
finns i Ödeshög och Ombergsbygden
öppnade upp sina ateljéer, ofta i hemmiljö
och presenterade sina alster. Nästan tjugo
heltidskonstnärer välkomnade konstintresserade från när och fjärran. Ödeshögsbygden
har blivit ett konstnärstätt område. Somliga
menar, att det beror på det märkliga ljuset
från Vättern, likt det som finns runt Skagen
i Danmark. Ljus, färg och form är ju tre
viktiga komponenter när konstnären skall
gestalta sitt verk.
På hemvägen tog vi vägen genom Ödes-

högs skogsbygd för att hamna i Södra Bråten, på gränsen till Småland. Där residerar
Birgitta och Arne Jacobsson. Förutom gott
kaffe och många sorters kakor bjöds också
på akvarellutställning i gårdens ”Slipeboa”,
där Birgitta hängt en del av sina verk. Mätta
av intryck och ett och annat inhandlat
kulturföremål återvände vi sen eftermiddag
till Linköping.
LARS EKLUND
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Livet i Lambohovskyrkan
Det är söndagen den 5 maj. I den kyrkliga kalendern kallad ”tredje söndagen i påsktiden”.
Dagens bibeltexter förväntas belysa temat
”Den gode herden”.
När jag kommer till Lambohovskyrkan
denna söndagsmorgon är det några som
hunnit dit före mig. Från kyrksalen hör jag
musik. Det är förberedelser för kören ”Hesa
röster”. Detta nobla gäng ska sjunga idag.
Vaktmästare Andreas är också på plats. Han
har en del att bestyra innan klockan blir 10
och Lambohovsmässan kan börja.
De tre gudstjänstvärdarna droppar in,
Anki, Annika och Lisbeth. De laddar kaffebryggaren, de dukar några av borden i cafélokalen och de plockar fram kyrkkaffetillbehören, så att det går snabbt att färdigställa när
det väl blir skarpt läge. Vaktmästare Monika
har gjort inköpen.
Hesa röster har samlats på körläktaren i
kyrksalen för uppsjungning. Birgitta instruerar och ser till att övningstiden används så
optimalt som möjligt. Dels har ju kören fyra
egna sånger att repetera, men de hinner också
sjunga igenom gudstjänstens psalmer.
Psalmnumren har kommit upp på nummertavlan. Ljusen är tända. Nattvardsservisens kalk och patén finns nu på altaret, än
så länge dolda under det vackra kalkklädet.
Lambohovsmässan är både en ordets och
en bordets gudstjänst. Pastorn/prästen har
förpliktelser både visavi sin predikoförberedelse och sin förberedelse av nattvardsdelen.
I predikodelen ska de talade orden rymma det
outsägliga. I nattvardsdelen får symbolerna
ta över förmedlingsuppdraget. Väl är väl det.
Inne i sakristian möts gudstjänstvärdar,
organist, pastor/präst för genomgång och
bön. Alla har vi behov av att få överlåta oss
åt honom som är centrum i såväl ordets som
bordets gudstjänst. ”Välsigna oss och gör oss
till välsignelse.”
På slaget 10 hälsar kyrkvärden oss välkomna till Lambohovsmässan, kyrkklockorna
18
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Livet i Lambohov

Bordet är dukat i Lambohovskyrkan.

ringer och vi
brister ut i
första psalmen
”Världen, som
nu föds på
nytt…” Lambohovsmässan
har börjat. I
centr um av
denna stadsdel
har ett trettiotal människor
Bordet är dukat i Nykils kyrka.
samlats för att
fira gudstjänst. Några är barn. Några är konfirmander. De flesta av oss har gått in i pensionslivet. Alla har vi valt, ja de små barnen
har kanske inte valt själva, att avsätta en viss
tid av söndagen för att fira gudstjänst. Vi är
där i arken, alltså Lambohovskyrkan, för vår
egen skull. Givetvis. Men vi är också där för
deras skull som bor i Lambohov. Bönerna
omfattar också dem. Och kärleken. Och,
ännu viktigare, Guds nåd.
Jag tackar Gud för att jag får vara en del
av detta.
En bra stund efter det att kyrkkaffet är
färdigdrucket och kyrkkaffesamtalet är färdigpratat, väller det in en stor mängd scouter
i Lambohovskyrkan. Vilka packningar de bär
på, konstaterar jag. Och oj, vad det plötsligt
börjar lukta scouthajksrök, känner jag. Alla
dessa har varit på Budkavlekamp. För en del
var den även förknippad med en hajk. Innan

dessa härliga ungdomar och deras härliga
ledare får styra kosan mot sina hem, mellanlandar de alltså i Lambohovskyrkan. Det ska
bli föräldramöte! Tröttheten får inte säga sitt
än på ett tag. Och duscharna får också vänta.
Medan jag kör iväg till Nykil för att fira
söndagsmässa där, ser jag på min inre bildskärm (det är väl inte förbjudet?) scouterna
och deras ledare. Jag ser dem och jag tackar
Gud för denna fantastiska grupp, för ungdomarna och för deras ledare.
På tal om att fira gudstjänst och färdas
till kyrkor; denna sommarperiod kommer
det att vara en hel del sammanlysta gudstjänster. 19 maj var det en sådan gudstjänst,
Lambohovskyrkan hade sammanlyst till
Missionskyrkan. Den 2 juni sammanlyser
Missionskyrkan med Lambohovskyrkan.
Den 9 juni sammanlyser Lambohovskyrkan
till pingstgudstjänsten på Bjärka Säby. Den
16 juni sammanlyser Lambohovskyrkan
med Missionskyrkan och bjuder alltså in till
gudstjänst med pastorsinstallation. Söndagen
den 1 september, när sommaren går mot sitt
slut, får Missionskyrkans gudstjänstledare
hälsa Lambohovskyrkan välkommen till jubileumsgudstjänst.
Under bilresan hem från Nykil denna
första söndag i maj, den gode herdens söndag,
tänker jag en hel del på alla dessa mötesplatser.
Och jag tackar Gud för de där orden som den
gode herden har gett oss; ”Jag har också andra
får…också dem måste jag leda, och de skall
lyssna till min röst och det skall bli en hjord
och en herde” (Johannesevangeliet 10:16).
Bland annat Slaka-Nykils pastorat av Svenska
kyrkan och Linköpings Missionsförsamling
är kallade att leva i och leva av och leva ut
det löftet.
Sedan höjer jag ljudet på bilradion så att
jag kan höra vad Maria Linder, Saoud Bahhi
och Mathias Holmgren har att säga i den
gudstjänst som Sveriges Radio lät spridas
över hela landet.
BERNT ÅKERBLAD

Måndag-Fredag:
Lördag:
Söndag:

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

10.00-18.00
10.00-16.00
Stängt

telefon 013-24 98 21

Bröllop • Catering
Lunchservering

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

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

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

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

Annonsera i Medljus!

Missionskyrkans egen
brödleverantör

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

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

Välkommen!

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

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

EKONOMIBREV B
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

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

Sista sidan ”Teknik och datorer har funnits kring mig hela mitt liv”
Välkommen till intervju per mail Isak Dahlén! På
vilket sätt kom du först i kontakt med kristendomen?

gudstjänstledare. Berätta hur det kan gå till!

Jag har egentligen haft kontakt med kristendomen hela mitt liv. Från barnmusiken till
”Skattkistan” och ”På G”. Nu är det främst
genom ungdomsmöten och ”The Bible”.
Vilka minnen har du från barnarbetet i vår kyrka?

Massvis, men ett exempel kan vara scouterna.
Ett av de minnen som fastnat är på en vinterhajk
och vi skulle sova i tält. När vi gick och lade oss
var det grönt på backen. När vi vaknade var det
ett tjockt lager snö. Jag har alltid tyckt scouterna
varit kul och gör det fortfarande.
Du är fortfarande förhållandevis ung. Hur gammal
är du? Du har, vad jag förstått, både engagemang i
ungdomsverksamhet och fullgör uppgifter i kyrkans
verksamhet. Låt oss börja med ungdomsverksamheten. Berätta vilka erfarenheter du har av Grandios
och The Bible?

Jag är 18 år ung. Grandios har jag hängt med
på i massor med år. Med aktiviteter såsom
soxwars, tårttävlingar och maffia. Grandios har
dock inte bara inneburit lekar och fika utan
också musik och resor till Max mitt i natten.
Maxresorna har tyvärr varit väldigt sällsynta de
senaste åren, vilket jag och en del av oss äldre
tonåringar tycker är lite synd. The Bible är ett
nystartat projekt för oss i gymnasieåldern, vilket
jag och många andra tyckt varit jättebra. Vi har
träffats ca en gång i månaden och snackat om
allt mellan himmel och jord med Bibeln som
grund. Vi har då tagit upp Bibelns syn på de
olika teman vi berört och fått tid att få svar på
frågor och funderingar.
Du tog upp musik, hur engagerar du dig i det musikala i kyrkan?

Jag har spelat på gudstjänster, ungdomsmöten
och ibland på Grandios. Jag spelar gitarr men
har under det senaste året även fått lära mig
spela bas, eftersom vi inte har någon riktig
basist bland oss unga i kyrkans lovsångsteam.
Nu den senaste tiden har jag inte hunnit spela
så mycket då skolan tagit över det mesta av

Isak Dahlén.

min tid. Jag har istället fixat lite med ljudet åt
kyrkans konferensbolag under veckorna.
På läktaren i Missionskyrkan finns ett manöverbord
från vilket mikrofoner och texter på kyrkans fondvägg sköts. Där sitter du som spindeln i nätet både nu
och då. Berätta först om ditt intresse för elektronik.
När visade det sig först? Berätta förhistorien till dina
nuvarande kunskaper. Hur och när har de vuxit fram?

Teknik och datorer har egentligen funnits
kring mig hela mitt liv ända sedan födseln. Så
teknikintresset har alltid funnits där, så det blev
naturligt att hänga med upp till mixerbordet när
pappa skötte ljudet på gudstjänsten. Då började
det med att bläddra i texterna på väggen och
sedan successivt in i ljudmixandets värld. När
jag sedan lärde mig allt mer, har intresset bara
växt. Jag har nu gått tre år på gymnasiet med
musikprofil. Där har jag fått ha ett stort ansvar
för ljudet i skolans aula under de avslutningar
och öppethus som har varit. Jag har varit den
enda med tillräcklig kunskap på området så
det blev helt enkelt mitt ansvar. Efterhand har
jag tagit mig an större och större event och
på ett sätt vuxit ifrån de små, relativt enkla,
ljudjobben.
Efter vad jag förstår måste det tidigt före till exempel
en gudstjänst ske ett samarbete mellan tekniker och

För att det ska gå smidigt inför och under en
gudstjänst krävs god kommunikation. Som
tekniker är man glad, när man får en relativt
färdig agenda i god tid innan söndagen, så
man kan planera hur man skall lägga upp tiden
för placering av mikrofoner etc. Jag har sällan
ansvar för ljudet en vanlig söndag, utan tar mig
an de större och mer krävande gudstjänsterna.
För att dessa skall bli bra och fungera utan
problem krävs tid och god planering i förväg
och gärna ännu en person. I fallen då det är
mycket instrument, är det mycket hjälpsamt
om man som tekniker får en exakt lista på instrument och sångare. Då får man den där extra
informationen som gör arbetet aningen lättare.
Du har arbetat vid mixerbordet vid ett par stora
engagemang på senare tid. Vilka minnen har du
från Equmenias riksstämma 2018? Hur lades den
uppgiften upp för din del?

Equmenias riksstämma var jag med i planeringsgruppen, där jag och Emil Johansson hade
huvudansvar för ljud, bild och ljus. Vi hade
ansvaret och uppgiften att hyra in utrustning vi
behövde samt att tekniken skulle fungera. Trots
sena kvällar med aningen lite sömn gick riksstämman som smort utan några större incidenter för
vår del. Det var mycket uppskattat.
Så litet om var du befinner dig i utbildningssammanhang och eventuellt i yrkeslivet.

Just nu går jag sista året på gymnasiet, naturprogrammet. Jag tar alltså studenten nu i juni.
Hur ser dina framtidsplaner ut?

Närmast i tiden är det student och sommarlov
som väntar. Till hösten är det lumpen som gäller
med placering i Göteborg som säkerhetssoldat.
Vad vill du hälsa Medljus läsare?

Om ni är intresserade och vill lära er mer om
just ljudet och tekniken bakom en gudstjänst,
är ni varmt välkomna upp till mixerbordet valfri
söndag. Ljudgruppen behöver bli större!
ISAK DAHLÉN I DIALOG MED ROLF MALMBERG

