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Betraktelse

Att se framåt genom att se tillbaka
När katedralen
Notre Dame i Paris brann i våras, engagerade
sig människor över hela världen. Många gav
uttryck för att man till och med hade gjort en
personlig förlust.
Även Missionskyrkan i Linköping berör
människor. Utan all övrig jämförelse med
Notre Dame. Men på det personliga planet
kan känslorna vara lika starka. Det är lätt att
älska sin kyrka. En andlig hemvist med starka
upplevelser knutna till sig. Utan tvekan är det
så, att vi behöver våra kyrkor och katedraler.
KYRKOR OCH KATEDRALER BERÖR OSS.

NU NÄR MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING har sitt jubileum,
blir känslorna mer starka hos en del än andra.
Förståelsen för processen, när kyrkan planerades
och byggdes, är givetvis större hos dem som
var med. Vittnesbörden skulle bli starka från
många, känslor av rädsla, oro och ängslan inför
femtiomiljonersbygget (i dagens penningvärde
drygt 81 miljoner, räkna sedan in att byggkostnaderna under åren har skjutit i höjden är vi
förmodligen uppe i mellan 100 miljoner och
150 miljoner).
Förmodligen gick ingen fri de svåra känslorna av ängslan, när det begav sig. Det kunde
ta sig uttryck på många olika sätt. En tyckte att
vi lägger de insamlade pengarna och lite till på
den gamla kyrkan, så har vi en kyrka femton år
till. Då sade jag: ”Kommer aldrig på fråga. Skall
församlingen om en så snar framtid gå igenom
samma vånda, som vi då befann oss i. Nej, nej!”
Mitt uppe i all vånda var många burna av
övertygelsen, att Gud är med och att ingen
väg fanns tillbaka. Och så blev det! Den gamla
kyrkan lämnades söndagen innan invigningen
av den nya. Det skedde genom låsningen av den
gamla, samtidigt som den nya kyrkans klockor
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hördes ringa på avstånd. Söndagen därpå, var
det dags att ta den nya kyrkan i anspråk. Den
nya kyrkan med sina klockor bjöd in till den första gudstjänsten! Sällsamt, underbart och stort!
en byggnad, utan
är framför allt dess medlemmar. Utan allas
engagemang hade det inte blivit den kyrka,
som den nu är. Men i och med den nya kyrkan
slutade inte medlemmars iver. Den nya kyrkan
var bara dess början. Frågan är om församlingen
stått inför en större utmaning än denna. Kyrkan
måste också få ett innehåll. Redan innan det
första spadtaget hade tagits, var också idéarbetet
i gång. Vi talade mycket om kyrkan ”Mitt i”, i
livet, i glädjen, i ansvaret, i öppenheten, i staden. Utmaningarna var många, att förverkliga
Guds under med den nya kyrkan. Med facit i
hand måste vi ödmjukt säga, att mycket av det
vi hoppades på förverkligades.
Missionskyrkan blev den mötesplats vi ville
och behövde. Framför allt en mötesplats med
allt det mänskligt liv rymmer. Att då få göra det
i en kyrka som bekänner sig till Guds storhet
och förmåga, att vara ett tillvänt ansikte för oss
genom Kristus. Även det fick sin tydlighet genom ”trädet”, där den lidande Kristus möter oss
i vår mänsklighet. Nog för att det finns orsak till
tacksamhet till Gud för den kyrka som invigdes
för tjugofem år sedan. Det perspektivet får inte
gå förlorat. Men risken för det kan vara stor.
MEN MISSIONSKYRKAN ÄR INTE BARA
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På jubileumsfronten
Missionskyrkans Silverjubileum
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.
Söndag 1 september
11.00 Gudstjänst med nattvard. Marcus Lind
predikar. Kören. Missionskyrkans kapell.
Vi hoppas på att det är många som vill
vara med och fira och att vi får en fin helg
tillsammans!

På intervju

Spännande höst för RPG

Stina Holmgren vikarierar som ungdomsledare

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.
Torsdag 3 oktober kl 14.00 gästas
RPG i Missionskyrkan av Anja Praesto,
verksamhetsledare vid Ösdtergötlands
Museum. Hennes spännande rubrik är
Gömda och glömda platser i Östergötland.
Välkomna till RPG!

I sommarnumret av Medljus kunde man läsa att
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. Medljus har träffat Stina för
en intervju inför vikariatet.
Stina, presentera dig för Medljus läsare!

Vad kommer ditt vikariat för Linnea att innebära?

September blir en introduktionsmånad, eftersom Linnea och jag kommer att jobba tillsammans. Jag känner Linnea sedan tidigare. Vi
har varit ledare på tonårslägret GROOWE
på Klinta tillsammans.
Jag kommer bland annat att jobba med
barnkören, tonår och konfirmanderna. Jag
känner redan många ungdomar i Missionskyrkan. Jag ser så klart fram emot att lära känna dem mer och träffa ännu fler ungdomar.
Under året som ungdomsledare i Missionskyrkan kommer jag att få använda mig av det
jag har lärt mig under Bibelåret på Hjälmared. Det ska bli jätteroligt att få samtala med
ungdomar om tro och livet. Det är viktigt,
att kyrkan är en plats, där man får tänka och
växa i sin tro och som person.
Från början var det inte min plan att

BIRGITTA LARSSON

Stina Holmgren ska vikariera som ungdomsledare i Missionskyrkan under ett år från oktober 2019.

komma tillbaka till Linköping just nu. Ändå
ser jag det som en god möjlighet, eftersom
det händer mycket i Linköping.
Jag ser verkligen fram emot att få använda
mig av det jag har lärt mig. Det är viktigt, att
få tid att bygga upp relationer och se ungdomarnas olika talanger och personligheter.
Jag hoppas och tror, att detta ska bli ett bra
år både för ungdomsverksamheten i Missionskyrkan och för mig. Med Jesus i fokus
kommer det att gå bra.
för ett trevligt samtal! Lycka till
och Guds välsignelse över ditt viktiga år
tillsammans med barn och ungdomar i Missionskyrkan!
Tack Stina,

GUDRUN EKLUND

FOTO: JENNY KROON

Jag är 23 år och har växt upp i Linköping.
I Missionskyrkan har jag bland annat varit
med i barnkören, tonår, varit på många läger
och engagerat mig i lovsångsteam och som
barnkörsledare. Jag har också konfirmerats i
Missionskyrkan och är församlingsmedlem.
Sedan jag flyttade från Linköping har jag läst
två år på Socialhögskolan i Lund och gått Bibelåret på Hjälmareds folkhögskola i Alingsås.
I sommar kommer jag att vara ledare på
konfaläger på Hjälmared. Det ska bli superkul
och en bra uppladdning och inspiration inför
året i Linköping.

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 scoutläger

Sommar betyder scoutläger!

Scouter från världens alla hörn som dansar runt vår midsommarstång på kulturdagen.

World Scout Jamboree 2019
Under sommaren åkte elva scouter och tre ledare från kyrkan på ett fyra veckor långt äventyr
i USA till den tjugofjärde världsscoutjamboreen
i West Virginia. Resan bestod av två delar, först
en två veckor lång rundresa och därefter själva
lägret i två veckor.
Det var totalt cirka fyrtio avdelningar från
Sverige med 1500 scouter. Vi från Missionskyrkan var uppdelade i två olika avdelningar, Göta
Kanal och Rökstenen. Vi åkte avdelningsvis på
olika rundresor, men några avdelningar åkte
direkt till lägret. Tanken med rundresan var
att vi skulle lära oss mer om en period i USA:s
historia. För avdelning Göta Kanal var det då
pilgrimerna kom till USA samt den amerikanska revolutionen. Vi besökte Boston, New York
och Shenandoah, innan vi samlades med alla
andra svenskar i Huntington. Rökstenen lärde

Alla equmeniascouter i avdelning Göta Kanal (varav två som
inte var från Missionskyrkan i Linköping).

Några av oss som åkte från Missionskyrkan från båda
avdelningarna.
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Scoutlägret Prisma
Equmeniascouts riksscoutläger Prisma hölls
21 juli till 27 juli i Mohed utanför Söderhamn
i Hälsingland. Det var 20 scouter (främst upptäckare, ca mellanstadieåldern) och 9 ledare
från Missionskyrkan och Lambohovskyrkan
som åkte. På plats var ockå ca 12 funktionärer

50 000 scouter på invigningsceremonin.

På kyrktorget
sig mer om industrialiseringen och besökte
Chicago, Detroit och Pittsburgh.
Lägret ägde rum på en enorm lägerplats som
byggts specifikt för den här typen av läger, så
trots att 50 000 scouter intog området i två
veckor och skapade den tredje största staden
i West Virginia var det inget problem med
mat, toaletter eller ens wi-fi. På lägret fanns
exempelvis mountain biking, bågskytte, höghöjdsbanor och klättring. Vissa dagar var det
dock bestämt program, som en kulturdag där
alla avdelningar fick visa upp sitt eget lands
kultur och mat, prova på lekar eller lära sig ord
på andra språk. Avdelning Göta kanal reste en
midsommarstång, dansade midsommardanser
och bjöd på knäckebröd, pepparkakor och
svenskt godis. Det mest minnesvärda från lägret
är mötena med alla scouter från andra länder
vilket verkligen var det som gjorde jamboreen
till något extra.
JOHAN HOLMBERG

med anslutning till församlingen. Totala antalet deltagare var ca 2800. Under lägret fick vi
möjlighet att bygga kök, hänga i tältet, gå på
gudstjänst, vråla på lägerbål, ägna oss åt olika
spontanaktiviteter, poppa popcorn över öppen eld, gå på spårning, prata om svåra saker,
bada och mycket mer. För mer information
om vad mer som har hänt under lägret, prata
med en scout nära dig!
Ett tema som märktes genom en stor del av
allt vi gjorde var hållbarhet. Till exempel var
alla Prisma-tröjor som trycktes återbrukade.
Tyvärr fick lägret ett plötsligt slut ett par dagar
i förväg för vår kår när flera blev magsjuka.
Om du själv inte kunde vara med på
lägret men ändå vill vara med och dela en av
upplevelserna så kan du lyssna på programmet
”gudstjänsten”, avsnittet ”visa färg” som sändes i P1 28 juli. Sveriges Radio kom nämligen
och spelade in en av lägrets gudstjänster!
TOVA RESMAN

Gåvoupptäckarkurs i höst
När Maria Linder undervisade på församlingsdagen 2018 var hon bland annat inne på ämnet
andliga nådegåvor. Det blev då tydligt att det
finns ett stort intresse för att arbeta mer med
detta i vår församling.

Under september månad kommer vi att lyfta
Equmeniakyrkans satsning på Apostlagärningarna, ”Till jordens yttersta gräns”. Då
kommer varje gudstjänst ha varsin nådegåva
som tema: generositet, profetia, tungotal,
evangelisation och predikan.
Därefter kommer vi att ha en gåvoupptäckarkurs som pågår under oktober och
november! Syftet med kursen är att lära oss
mer om vad Bibeln undervisar om andliga
nådegåvor, till exempel vilka som finns och
hur de kan användas. Vi kommer också att
hjälpa varandra att försöka identifiera och
upptäcka vilka gåvor vi har, samt fundera över
hur dessa kan få växa och utvecklas i våra liv.
VI HAR PAKETERAT KURSEN på samma sätt som Bibel
och bröd tidigare såg ut (och även förra höstens kulturkvällar). Under oktober och november möts vi därför sju torsdagskvällar kl 18.00
för en halvtimmes nattvardsgudstjänst och
därefter en timmes undervisning. Till detta
serveras kaffe, te och frallor till ett bra pris.
En skillnad mot tidigare år är att vi lanserar
alla tillfällen som en kurs. Vi uppmanar därför
deltagarna att vara med vid samtliga tillfällen,
eller åtminstone vid hälften av dem. Detta då
undervisningen tydligare kommer att hänga
ihop, samt att det då kan bli en gemensam
lärandeprocess för deltagarna. För de som inte
har möjlighet att vara med vid alla tillfällen
går det dock bra att delta vid enstaka tillfällen.
Vi planerar även att erbjuda en intensivkurs
på två heldagar för scouter, scoutledare och
andra som inte har möjlighet att mötas just
på torsdagar.
Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda
denna möjlighet i vår församling. Vi har stora

Vilken är din gåva? I höst erbjuder Missionskyrkan en
gåvåupptäckarkurs på torsdagar i oktober och november.

förväntningar på såväl uppslutning som lärandeprocess. Om alla i församlingen som visat
intresse för att lära sig mer om detta kommer,
så skulle det inte förvåna oss om vi blir femtio
stycken på kursen!
Tidpunkt: Torsdagar kl 18.00-19.30.
Kurstillfällen: 3 oktober, 10 oktober, 17
oktober, 24 oktober, 7 november, 14 november
och 21 november. Vi gör alltså ett uppehåll
vecka 44.
Paketpris: 200 kr. I denna avgift ingår fika
vid samtliga tillfällen samt boken Andens
frukter & gåvor. Det är alltså prisvärt att anmäla sig till hela kursen även om du inte kommer att kunna närvara vid samtliga tillfällen!
Anmälan: Maila till margaretha.dahl@
missionskyrkanlinkoping.se eller skriv på
den lista som finns i kyrkans information
under september månad. När du gjort något
av detta betalar du in 200kr till bankgiro
572-7938 eller swishar till 123 175 86 63.
För dig som inte har möjlighet att betala
elektroniskt går det bra att betala kontant vid
första kurstillfället.
Det är även möjligt att delta i enstaka
kurstillfällen och vill du ha fika så betalas det
då per gång.
MARCUS LIND OCH MARIA LINDER
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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.
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

Tack för alla insatser!

Under sommaren har vi haft 12-slaget och
Sommaröppet; möjlighet till gemenskap runt
lunch- och kaffebord för dem som var hemma
och daglediga. Ett stort och varmt tack till
de grupper som ansvarat för lunch och fika
under de veckor när Martas café har haft
sommarstängt. Tack att ni bidragit till god
lunch, gott fika och god gemenskap under
fyra juli-veckor!
EVA MILTON

Bön och Lovsång

Välkommen att starta terminen genom olika
bönestationer och tillbedjan under lördag 7
september kl 18.30-19.30 i Mariasalen.
Under en timme är vi i Mariasalen i Missionskyrkan och sjunger lovsång, ber och läser
Bibeln var och en på sitt sätt.
Varmt välkommen att vara med!
LINNEA HULTMAN ARAYA

Dag om hälsosamt åldrande

Mening, samvaro, aktiviteter och goda matvanor är några av ämnena som tas upp på dag
om hälsosamt åldrande torsdag 12 september
kl 16.00-19.00 i Missionskyrkan i ett samarbete
med Svenska kyrkan.
Anmälan senast 8 september till 013-24
98 05 eller eva.milton@missionskyrkanlinkoping.se. Ingen kostnad.
Program: 16.00 Föredrag med Lars Andersson, professor emeritus i äldre och åldrande.
16.45 Något att äta. 17.30-18.30 Prova på
aktiviteter och workshops. 18.30-19.00 Avslutning.
Fredagshäng

I höst kommer det att vara Fredagshäng fredag
13 september och 8 november kl 17.30–20.00.
Alla är varmt välkomna till dessa kvällar, som
innebär mat, häng och andakt i enkelt format
för alla åldrar. Några av T-grupperna och
några volontärer ansvarar för genomförandet
av kvällarna. I september kör vi soxwars på
Fredagshänget. Hoppas vi ses!
PASTOR MARIA LINDER OCH
UNGDOMSLEDARE LINNEA HULTMAN ARAYA
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Ny i stan? Student? Ung vuxen? Kul!

Här händer flera saker för just dig. Gospelkören Revoice är en studentkör som övar
på onsdagar kl 18.30. På söndagar kl 18.00
spelas mångfaldsinnebandy. Några söndagar per termin äter vi ihop ”after church” (8
september, 20 oktober och 1 december). En
fredag i månaden finns en ekumenisk bönoch lovsångsmässa i Domkyrkan kl 20.00 (20
september, 18 oktober, 15 november och 13
december). För dig som är i ny i stan finns
det särskilda värdar som möter upp i samband
med gudstjänsten 25 augusti-15 september,
som gärna fikar med dig och ger information.
Varje vecka firas gudstjänst kl 11.00 och varannan vecka möts T-grupper (bönegrupper) på
olika dagar och tider. Dessutom är det möjligt
att finnas med som ledare i Equmenias barnoch ungdomsgrupper eller vara volontär i t.ex.
ljudgrupp, servicegrupp eller informationen.
Välkommen till Missionskyrkan!
MARIA LINDER

Konfirmation 2019/2020!

Går du i åttan och är nyfiken på kristen tro,
livet, relationer, Bibeln, rätt och fel, Jesus,
varför vi finns mm.? Välkommen med på
konfirmationen! Under konfan får du möjlighet att lära känna kristen tro genom lektioner,
gudstjänstbesök, andakter, sånger, drama,
personliga samtal och gemenskap med andra.
Vi ses ungefär tre fredagseftermiddagar och
en söndag i månaden, med start fredag 13
september. Under året kommer vi också att
åka på en hösthajk och ett vårläger. Tisdag 27
augusti kl.18.00 hålls en informationskväll för
dig som vill veta mer om årets konfa. För mer
information och anmälan, kontakta pastor
Maria Linder på 013–249812 eller maria.
linder@missionskyrkanlinkoping.se.
MARIA LINDER

Nominering av kyrkoledare

Equmeniakyrkan kyrkostyrelse har uppmanat
alla församlingar att nominera personer till vårens val av kyrkoledare. Nuvarande kyrkoleda-

På kyrkbacken
re Lasse Svensson ställer upp för ytterligare ett
omval medan de två biträdande kyrkoledarna
Sofia Camnerin och Olle Alkholm inte ställer
upp för omval. Till församlingsmötet söndag
29 september kommer församlingsstyrelsen att
ta fram förslag till församlingen på åtminstone
en person att nominera. Vi ser gärna att fler
förslag lyfts fram, antingen direkt till någon
i styrelsen eller på församlingsmötet. Det går
med fördel att nominera flera personer om vi
vill. Kontakta gärna Marcus Lind om du har
frågor eller funderingar.
FÖRSAMLINGSSTYRELSEN GENOM MARCUS LIND

Sommaren på Klintagården

”Vart tog sommaren vägen?” var det en gäst
som utbrast. Ja, så känner vi också. Nu har
sommarpersonalen åkt hem efter 7-8 veckors
intensivt arbetet. Vi funderar på vad som hänt
sedan säsongen drog igång med vårt midsommarfirande tillsammans med Sven Holmqvist,
Britta Hermansson och Matilda Röjdemo.
Efter det var det dags för vårt konfirmationsläger som avslutades med dop,
högtidsgudstjänst och gemensam middag.
Vi har också haft föreläsningar, konserter,
gudstjänster, aftonböner. Klintapatrullen har
samlat både unga och äldre till Sommarkul
och familjekvällar. Även om början på sommaren var lite typiskt svensk vädermässigt,
så kom småningom solen, värmen och campinggästerna och fyllde gården under några
juliveckor.
Nu avlöser läger, konfirmandgrupper och
församlingsläger varandra fram till Skördefesten. Då avslutas säsongen med grillbuffé
och konsert i Oasen med Mörlid & Sandwall
innan arbetsdagarna tar vid för att förbereda
gården för vintern.
Tack för den här sommaren. För engagemang och omtanke på olika sätt. Välkomna
tillbaka 2020!
MIKAEL BÅGE, FÖRESTÅNDARE PÅ KLINTAGÅRDEN

Ryms jag?
nyheter i kristen media
var att en känd musiker inom den australienska
Hillsong-kyrkan gått ut i sociala medier och
efterfrågat en ärligare tro. Han skrev att han
själv uppriktigt håller på att tappa tron och lyfte
fram flera frågeställningar som han uppfattade
att kyrkan inte tar på allvar. Det rörde allt från
pastorer som faller, uteblivna mirakler och
helanden, motsägelser som finns i Bibeln samt
vad som händer med människor som inte tror
när de dör. Reaktionerna på inlägget har varit
olika men för egen del reagerade jag framförallt
på att jag inte kände igen mig i beskrivningen
av kyrkan. Den stämmer inte in på den bild
som jag har av Missionskyrkan i Linköping,
Equmeniakyrkan som samfund eller för den
delen många andra av Sveriges kyrkor och
samfund. Vi vill vara en kyrka som rymmer
allt detta. Livets funderingar och både tro och
tvivel. Vissa perioder är det lätt att tro, andra
är det svårt. Ibland när vi själva inte orkar tro
vill vi bli burna av kyrkans gemensamma tro.
Ibland behöver vi få stå bredvid med armarna i
kors och se på. En kyrka för hela livet rymmer
allt detta. Inte bara i teorin på ett papper utan
varje dag, året om.
EN AV SOMMARENS STÖRRE

SAMTIDIGT FÅR JAG IBLAND konstatera att det inte
alltid är så att alla uppfattar kyrkan på samma
sätt som jag gör. Jag har själv tillhört flera olika
kyrkor där frågor som de ovan har fått mer eller
mindre plats. Jag har också aktivt sökt mig till
sammanhang där frågor om tron ryms och tas
på allvar. Precis som musikern söker och längtar
jag efter ärlig tro. En tro som inte bortser från
vissa delar av livet utan som rymmer allt. Jag
hoppas att många uppfattar vår kyrka på samma
sätt, samtidigt som det säkert finns en grupp
som ser detta så självklart att det nästan tas för
givet. Det kanske också finns en tredje grupp
som inte uppfattar vårt sammanhang lika til�låtande som jag ser det. Att det är så beror med
största sannolikhet på att vi är en stor grupp
människor, i olika åldrar och livssituationer och
med olika bakgrund.

Inom filosofi talas det ibland om konstruktion och dekonstruktion. Två termer som går
att använda också på tron. Konstruktion kan
representera den första tiden då vi bygger upp
tron. Vi lär oss vad vi tror och väljer hur vi vill
leva. En del av oss är nöjda och kan bli kvar
där större delen av livet. Många av oss hamnar
dock förr eller senare i det som kan kallas för
dekonstruktion. En tid då vi ifrågasätter, vänder
och vrider och funderar. Vad är det egentligen
jag tror på? Varför gör jag det? Vill jag fortsätta
göra det? En del stannar i detta läge och lämnar
tron. För egen del har jag gått igenom båda
dessa steg men jag har också gått vidare till det
som kan benämnas rekonstruktion. Ett tredje
steg där jag landat i att en del av det jag konstruerat i det första steget håller och en del har
jag lämnat kvar. Sen har jag med erfarenheterna
från det andra steget byggt upp en ny tro som i
mitt fall blivit större, mer generös och vackrare.
Där befinner jag mig just nu. Med största sannolikhet kommer jag dock att gå igenom alla
dessa steg igen. Det verkar höra livet till att som
människa förändras, växa och utvecklas.
I ÅR ÄR DET 25 ÅR SEDAN vår kyrkobyggnad konstruerades. När vi nu blickar tillbaka på dessa år och
samtidigt spänner bågen framåt för ytterligare
25 år så är också detta ett bra tillfälle att våga
fundera: vad har fungerat i vår kyrka och vad har
inte fungerat? Finns det något vi kan och borde
göra annorlunda framöver för att lyckas bättre?
Finns det frågor som inte ryms i vår församling
och varför gör de i så fall inte det?
Till sist vill jag säga till dig som i sommar
funderat över livet och tron och inte är helt
säker på vad du tror just nu – du ryms.

Marcus
Lind
PASTOR OCH
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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På ekumeniska fronten

På intervju

Sjukhuspastor Awron Hjort avtackas

Tomas Röjder ny or
Medljus har ställt några frågor till Tomas Röjler,
som gått in som ordförande i ungdomsrådet i
Equmenia Missionskyrkan Linköping.
Sedan en tid har Amanda Wedberg varit ordförande. Hur kommer det sig att du tar över som
ordförande före årsmötet?

Awron Hjort ser tillbaka på sina år som
sjukhuspastor på Universitetssjukhuset i
Linköping.

Awron Hjort avtackades i Cupolen söndagen
den 11 augusti från sin tjänst som sjukhuspastor. Linköpings Frikyrkoråd är arbetsgivare för
sjukhuspastorn i Linköping. Medljus har fått ett
samtal med Awron.
Awron, vem är du?

Jag är född och uppvuxen i Linköping. Där
träffade jag min fru Gunilla. Vi gifte oss och
fick tre barn och har numera också sex barnbarn. Jag och min familj har flyttat en del.
Jag har arbetat i olika församlingar både som
ungdomspastor och föreståndare i bland annat Uppland, Västmanland och Östergötland.
Utöver att vara sjukhuspastor har jag också
varit bibellärare på Bjärka Säby samt arbetat
som vakanspastor i Citykyrkan i Linköping
under 2 år.
Vad innebär det att vara sjukhuspastor?

Sjukhuskyrkan är inte en lokal, även om vi har
andakter i andaktsrummet. Där medverkar
pastorer och sångare från alla kyrkor efter
8

ett schema. Att vara sjukhuspastor handlar
mycket om att samtala med människor. Det
är viktigt, att komma till avdelningarna och
ge stöd till personalen, till patienter och deras
anhöriga.
Jag har också planerat kurser och konferenser för sjukhusanställda. Det har varit mycket
roligt och jag har fått ett stort kontaktnät.
Vad har varit mest intressant och stimulerande?

Det är den ekumeniska gemenskapen, där vi
arbetar tillsammans och ställer upp för varandra. Vi har många tillfällen för samtal och
förbön för varandra. Jag uppskattar att träffa
andra pastorer genom Linköpings Frikyrkoråd. Det är fantastiskt, att det är så mycket
kyrkfolk som jobbar inom vården.
Att samarbeta är väldigt viktigt. Vi behöver
varandra! Jag är särskilt glad för Missionskyrkan. Där finns det så mycket hjärta för
sjukhuskyrkan genom dess medlemmar.
Tack för

ett intressant samtal!

GUDRUN EKLUND

Amanda har nyligen fått barn och i samband
med det söktes en ny ordförande för en
smidig övergång. Eftersom jag känner Maria
Linder sen tidigare så tipsade hon om mig
och på så sätt fick jag frågan. Officiellt sett är
Amanda fortfarande ordförande i UR fram
till årsmötet, men under tiden hjälper jag till
med arbetet.
Sen till årsmötet kommer ett förslag om
att välja mig som ordförande på riktigt, om
Equmenia Missionskyrkan i Linköping vill!
Har du tidigare erfarenheter av arbetet i ungdomsrådet? Vilka?

Från början kommer jag från Kil i Värmland
där jag satt med i UR under några år som
tonåring. Sen jobbade jag också som ungdomsledare i Löfstadkyrkan i Tranås under
tre års tid.
Där var jag adjungerad i UR och väl
insatt i det arbetet. Just nu sitter jag också
med i Nomineringskommittén för equmenia
nationellt.

”Till årsmötet kommer
ett förslag om att välja
mig som ordförande på
riktigt, om Equmenia
vill!”
Tomas Röjder, tillförordnad ordförande i
Ungdomsrådet i Equmenia Missionskyrkan
Linköping.

På ekumeniska fronten

rdförande i UR

Lars Hermansson avskiljd som sjukhuspastor

FOTO: JONAS BLIDELIUS

Vid gudstjänst i Baptistkyrkan söndag 25
augusti avskiljdes Lars
Hermansson för tjänsten som sjukhuspastor
vid vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Från vänster: Rune Johansson (Linköpings
Frikyrkoråd, LFR), Sören
Sjöström (LFR), Lars
Hermansson, Maria Nogemyr (sjukhuspräst),
Nicolaj Vollburg (LFR),
Frida Blomberg (pastor
Baptistkyrkan), Per Larsson (ordförande LFR).

Tomas Röjder är tillförornad orförande i ungdomsrådet
i Equemenia Missionskyrkan Linköping, men föreslås på
årsmötet i oktober väljas till ny ordförande.

Är du själv aktiv i någon av församlingens barnoch ungdomsverksamheter? Isåfall vilken?

Just nu är jag inte aktiv i någon direkt verksamhet utöver UR, men har hoppat in lite här
och där när det har behövts.
Är det något särskilt som du hoppas lite extra på?

Givetvis hoppas jag på att fler ska få möta
Jesus och få en relation till honom och vår
kyrka.
Utöver det hoppas jag för min egen del
att jag ska få lära känna församlingen mer
och mer eftersom jag fortfarande känner mig
hyfsat ny i stan.
TOVA RESMAN

Linköpings Frikyrkoråd är arbetsgivare för sjukhuspastorn. Frikyrkorådet arbetar på uppdrag
av frikyrkoförsamlingarna i Linköpings kommun.
Lars Hermansson har avskiljts till sjukhuspastor
vid en gudstjänst söndagen den 25 augusti i
Baptistkyrkan. Medljus har fått ett samtal med
Lars Hermansson.
Lars, berätta lite om dig själv!

Jag kommer från Göteborg och har fru och
tre vuxna barn. Jag har ett par fritidsintressen
som inte är så aktiva just nu. Matlagning tar
mest av min fritid. Jag tog dykarcertifikat i
vintras men behöver träna mycket, eftersom
jag är fumlig.
Jag har varit pastor i 35 år och jobbat
i olika kyrkor. Bl.a. har jag tjänstgjort i
Pingstförsamlingen i Åtvidaberg och med
handikappfrågor inom pingströrelsen. I Linköpings Baptistförsamling har jag varit pastor
och samtidigt vikarierat som sjukhuspastor.
Från juli 2019 fortsätter jag som pastor
i Baptistförsamlingen och som ordinarie
sjukhuspastor. I helgen kommer jag att av-

skiljas för den senare tjänsten i gudstjänsten
i Baptistkyrkan.
Berätta om dina viktigaste arbetsuppgifter som
sjukhuspastor!

Det är mötet med människor både med inneliggande patienter och anhöriga till dem. Att
få en fin relation till olika personalgrupper
är också viktigt. Jag brukar söka upp både
personal och patienter för en pratstund.
Det är viktigt med möten med människor
med olika bakgrund och kultur. Att bygga
förtroende är en viktig del i mitt arbete. Jag
har fått uppleva allt ifrån att träffa barn och
sjunga tillsammans med dem till att möta
sörjande anhöriga i bårhuset. Allt detta är en
del av den andliga vården.
På Universitetssjukhuset har vi morgonbön, mässa, musikstunder och gudstjänster
med sång och musik där olika kyrkor medverkar.
Tack för

ett trevligt samtal!

GUDRUN EKLUND
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Barnkörlägret MOD

Mellan 7 och 9 juni åkte vi ett gäng barn
och ungdomar till Östgötagården på läger.
Det var totalt ca. 130 personer från olika
kyrkor i Linköping med omnejd som var
där. En fantastiskt duktig barnkörledare från
Örebro, Karolina Cederqvist, ledde sång och
dans. Hennes kör IMK One Piece har gjort
många bra sånger som går att hitta på Spotify
eller Youtube. Vi hade tur med vädret och
hann både sjunga, dansa och bada en hel
del! Lägrets tema var “mod”, att våga vara sig
själv och att våga säga ifrån när någon beter
sig dumt. Helgen avslutades med en hejdundrande konsert med fullt komp och alla vi 130
personer på scenen i Ryttargårdskyrkan. Det
var mäktigt!
LINNEA HULTMAN ARAYA

Fredagshäng
Gänget från Missionskyrkan i Linköping som deltog i tonårslägret GROOWE på Klintagården på Öland i somras.

100 tonåringar på GROOWE
Totalt ca 100 personer från Equmeniakyrkor i
Östergötland och Småland hade under vecka
31 ett läger tillsammans på Klintagården,
Öland. Under veckan var vi bland annat
med på seminarier, kvällsmöten, workshops,
partyn och olika fritidsaktiviteter. Temat var
“Hela livets Gud - Gud för hela livet!” och
vi har haft fokus på Fadern, Sonen och den
helige Anden. Två höjdpunkter vi varit med
om under veckan är dop i havet med strålande
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sol och sista kvällens “Groowegala” där vi fick
vara med om en resa till olika länder. Under
veckans gång blev flera ungdomar, som aldrig
varit med på en gudstjänst förut, nyfikna på
vem Gud är och varför han har förvandlat så
många människors liv. Det ska bli spännande
att höra vad som händer dessa ungdomar i
livet efter Groowe. Nu siktar vi på återträff i
Motala 9-10 november.
LINNEA HULTMAN ARAYA

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. I september kör
vi soxwars på Fredagshänget. Hoppas vi ses!
PASTOR MARIA LINDER
OCH UNGDOMSLEDARE LINNEA HULTMAN ARAYA

Kalendern

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

Välkommen till årsmöte!

Fredag 4 oktober kl 18.00 är det Equmenias årsmöte.

Då fattar vi massa viktiga beslut om vår förening
och verksamhet. Under kvällen äter vi också pizza,
har en andakt och avslutar med film. Välkomna!
UNGDOMSRÅDET

AUGUSTI

29 18.00 Terminsstart för Scout i Missionskyrkan
18.00 Terminsstart för Scout i
Ekängen.
30 20.00 Silver - Café- och ungdomskväll vid jubiléet
31 13.00 Silverjubiléet
18.00 Silverfesten
SEPTEMBER

1

4
6
7
8

Revoice startar igång igen!
DU som är ungvuxen eller
högskolestudent är varmt
välkommen att sjunga tillsammans med oss! Revoice
startades våren 2015 och vårt
uppdrag är att sprida Guds
kärlek och Jesu ord med vår
sång och gemenskap. Vi har
några datum som är till för
att få ”Prova på” vår kör.
Därefter stänger vi kören
för terminen för nya medlemmar så vi kan utvecklas

tillsammans.
Denna höst kommer vi uppträda i olika kyrkor, ha en
stor kördag på annan ort
samt en rejäl gospelkonsert
i slutet av terminen.
Prova på datum: Boka in!
Tid onsdagar kl 18.30-20.45
i musiksalen (fika i mitten!)
onsdag 4 september och onsdag 11 september.
Kom och sjung med oss!
KRAM FRÅN KÖRLEDARNA!

11
13

15
20
22
29

10.30 Ny i stan
11.00 Samlingssöndag Ungdomsledarvikarie Stina Holmgren
välkomnas. Terminsstart för
Skattkistan och På G.
18.00 Terminsstart för mångkulturell innebandy
18.30 Öppet rep i Revoice
09.30 Terminsstart för barnmusiken
19.00 Terminsstart för Grandios
18.00 Lovsångskväll och bön inför
terminen
10.30 Ny i stan
13.00 After Church
17.30 Terminsstart för barnkören
18.30 Öppet rep i Revoice
16.00 Terminsstart för konfirmandgruppen
17.30 Fredagshäng med Soxwars
20.00 The Bible. Hur du håller en
andakt.
10.30 Ny i stan
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Ungdomsledare Linnea Hultman Araya predikar.
11.00 Gudstjänst

OKTOBER

3
4

18.30 Kursstart: Nådegåvor
18.00 Equmenias årsmöte

AKTIVITETER

BARN
Barnmusik 1-3 år
Barnmusik 0-1 år

fre 09.30
fre 10.30

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

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

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

SOCIALA MEDIER

Equmenia Missionskyrkan Linköping
Missionskyrkan i Linköping
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
equmenia_missionlkpg
revoicegospel
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Bibelläsningsplan

Bibel och förbön september 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

Här kommer en förkortad version av introduktionen till Lukasevangeliet, som publicerades i Medljus nr 5, 2019 och författades av
Rikard Roitto.
• Lukas skrev två böcker: Lukasevangeliet
och Apostlagärningarna. Evangeliet skrevs
någon gång mellan 80-talet och 130-talet.
• Genom den goda språkliga stilen vet vi att
författaren var välutbildad. Författaren kan
vara en av Paulus medarbetare, såsom ”Lukas läkaren” som omnämns i flera av Paulus
brev (t.ex. Kolosserbrevet 4:14).
• Lukas betonar särskilt: vikten av omvändelse och tro på Jesus, de rikas ansvar för
de fattiga, omsorg om de marginaliserade,
kvinnor som lärjungar, och barmhärtighet.
• Dessa betoningar märks särskilt i Lukas
unika material, alltså i de berättelser som
inte finns i något av de andra evangelierna.
Se t.ex. liknelsernas kapitel (kapitel 15),
Marta och Maria (10:38–42) och den rike
mannen och Lasaros (16:19–31).
• Utöver sitt egna material använder sig Lukas av Markusevangeliet som källa, samt
antingen Matteusevangeliet eller samma
källor som Matteus. Därför liknar dessa tre
evangelier varandra mycket.
• Några skillnader mellan evangelierna
är dock de olika berättelserna om Jesu
barndom samt Lukas fokus på templet i
Jerusalem, som bl.a. visar sig i den långa
reseberättelsen till Jerusalem (Lukasevangeliet 9:52–19:28).
• Lukas skildrar Jesus som en rättfärdig profet
som är trogen mot Gud och sin kallelse
ända in i döden. Jesus förkroppsligar därmed sitt evangelium på korset.
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Bibel och förbön september 2019
Vecka 36 Söndag 1 september-lördag 7 september

Söndag Lukasevangeliet 11:24-28 Den orena andens
återkomst (Jakobsbrevet 1:22-25)
Måndag Lukasevangeliet 11:29-32 Jona-tecknet
(Jona 2:1-11)
Tisdag Lukasevangeliet 11:33-36 Kroppens lampa är
ögat (Matteusevangeliet 6:22-23)
Onsdag Lukasevangeliet 11:37-54 Anklagelser mot
fariseer och laglärda (Andra Krönikeboken 24: 18-20)
Torsdag Lukasevangeliet 12:1-3 Varning för hyckleri
Fredag Lukasevangeliet 12:4-7 Var inte rädda (Hebreerbrevet 10:31-39)
Lördag Tolfte söndagen efter trefaldighet: Rubrik.
Friheten i Kristus: Lukasevangeliet 13:10-17, Jesaja
38:1-6, Romarbrevet 8:16-23, Psaltaren 145:13B-18
Förbönsämnen denna vecka: Den nya terminen
i församling och Equmenia. Vi ber om inspiration,
klokhet, djärvhet och resurser. Barnmusiken, och
barnkören, barnen och ledarna. 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: Johannelunds församling och deras tjänst
för Guds rike. Vi ber för församlingarna i Equmeniakyrkans Region öst, denna vecka särskilt för:
Johanneskyrkans församling. Åtvidaberg, för Järnforsens missionsförsamling samt för Kikebokyrkan i
Oskarshamn. Tillsammans med alla församlingar
i Equmeniakyrkan ber vi för evangelisation. Jesus
Kristus du som är världens ljus, vi ber dig att använda
våra evangelister så att de med ditt varma klara ljus
kan lysa upp vårt land. Herre vi ber för de evangelister som du kallat, utrustat och gett som gåva till vår
kyrka. Hjälp oss att stötta dem så att de kan vara det
salt och ljus i Sverige som du har tänkt. Vi ber att du
skall låta din Andes kärleks låga brinna än starkare i
deras hjärtan så att de med ord och liv kan visa på dig
och förmedla din kärlek där de går fram. Tillsammans
ber vi för Spanien. Vi ber för vår missionärsfamilj som
evangeliserar bland den marockanska befolkningen i
Spanien. Vi ber för vår samarbetsorganisation FIEIDE
och för arbetet med att sprida Jesu kärlek i ett av de
mest sekulariserade länder i Europa.

Vecka 37 Söndag 8 september-lördag 14 sept

Söndag Lukasevangeliet 12:8-12 Bekännelse och
förnekelse (Johannesevangeliet 14:15-27)
Måndag Lukasevangeliet 12:13-21 Liknelsen om den
rike och hans lador (Jeremia 17:9-11)
Tisdag Lukasevangeliet 12:22-34 Gör er inga bekymmer (Psaltaren 147:7-11)
Onsdag Lukasevangeliet 12:35-48 Tjänaren som är
beredd (Första Petrusbrevet 1:13-17)
Torsdag Lukasevangeliet 12:49-53 Splittring inte
fred (Mika 7:1-8)
Fredag Lukasevangeliet 12:54-59 Att tyda tiden
(Matteusevangeliet 5:21-26)
Lördag Trettonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Medmänniskan: Matteusevangeliet 5:38-48, Femte
Moseboken 15:7-11, Romarbrevet 13:8-10, Psaltaren
103:1-6
Förbönsämnen denna vecka: Skattkistan och På
G, barnen och ledarna. Valberedningens arbete. De
som söker en tro. Equmeniakyrkan i Ekängen. 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: Johanneskyrkan och deras tjänst, vittnesbörd och gemenskap. Vi ber för församlingarna i Equmeniakyrkans
Region öst, denna vecka särskilt för: Kisa Frikyrkoförsamling, för Korskyrkans församling i Vetlanda
och för Kvillsfors missionsförsamling. Tillsammans
med alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi
för region väst. Gud, vi ber för pastorer, diakoner,
ungdomsledare och musiker som i höst börjar nya
tjänster i olika församlingar i region Väst. Vi ber om
glädje och kraft i uppdraget. Gud, vi ber också för
de ungdomsteam inom Uppdrag Väst som i höst
besöker församlingar för att stödja, inspirera och
dela evangeliet i olika samlingar. Tillsammans ber vi
för Indien. Gud, vi ber för arbetet med att stärka rättigheter och möjligheter för funktionsvarierade barn
som Theodori Rural Development Project driver med
stöd från Equmeniakyrkan. Vi ber också för de lokala
Metodistkyrkorna i området och alla de som kommer
till tro på Jesus i det sammanhanget.

Vecka 38 Söndag 15 september-lördag 21 sept

Söndag Lukasevangeliet 13:1-5 Om ni inte omvänder

Vecka 39 Söndag 22 september-lördag 28 sept

Söndag Lukasevangeliet 14:1-6 En man med vatten
i kroppen botas (Markusevangeliet 3:1-6)
Måndag Lukasevangeliet 14:7-14 Den som ödmjukar
sig skall bli upphöjd (Ordspråksboken 25:6-7)
Tisdag Lukasevangeliet 14:15-24 Liknelsen om
festen (Femte Moseboken 24:5)
Onsdag Lukasevangeliet 14:25-35 Att vara Jesu
lärjunge (Femte Moseboken 33:8-9)
Torsdag Lukasevangeliet 15:1-7 Liknelsen om det
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er (Psaltaren 7:13-18)
Måndag Lukasevangeliet 13:6-9 Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt (Psaltaren 80:18-20)
Tisdag Lukasevangeliet 13: 10-17 En krokryggig
kvinna botas (Femte Moseboken 5:12-21)
Onsdag Lukasevangeliet 13:18-21 Liknelsen om
senapskornet och om surdegen (Matteusevangeliet
13:31-35)
Torsdag Lukasevangeliet 13:22-30 Gå in genom den
trånga porten (Markusevangeliet 10:31)
Fredag Lukasevangeliet 13:31-35 Jesu klagan över
Jerusalem (Matteusevangeliet 24:1-2)
Lördag Fjortonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Enheten i Kristus: Lukasevangeliet 22:24-27, Jesaja
11:10-13, Filipperbrevet 2:1-5, Psaltaren 95:1-7
Förbönsämnen denna vecka: Café- och konferensverksamheten, gäster, kunder och medarbetare.
De som bor eller jobbar i Missionskyrkans närhet.
Vår samarbetskyrka i Lambohov. Politikerna i vår
kommun. Och vi ber; gör vårt tillsammansskap
varmt och konstruktivt. Vi tackar och ber för alla
kyrklig verksamhet i Linköping, denna vecka
ber vi särskilt för: Landeryds församling och deras vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Vi ber för
församlingarna i Equmeniakyrkans Region öst,
denna vecka särskilt för: Klintagårdens verksamhet,
för Lagadalskyrkan samt för Lammhults missionsförsamling. Tillsammans med alla församlingar
i Equmeniakyrkan ber vi för folkhögskolorna.
Tack Gud för våra folkhögskolor i Equmeniakyrkan.
En ny termin har precis börjat. Därför ber vi för alla
studerande och personal på Bromma, Härnösand,
Karlskoga, Sjövik och Södra Vätterbygden. Växtplatser som bjuder bildning, kunskap och mognad. Som
möjliggör att tro och liv djupnar. Tack Gud att du är
med i alla samtal och möten. Tillsammans ber vi för
Estland. Vi ber för Sven-Joonatan Siibak, barn-och
ungdomssekreteraren som vår kyrka stödjer. Vi ber
för de församlingsplanteringar som är igång, vi ber
även för en god relation mellan de rysktalande och de
estnisktalande församlingarna inom vår samarbetskyrka. Vi tackar för vänskapsrelationen mellan våra
länder och ber för vårt framtida samarbete.

förlorade fåret (Hesekiel 34:1-12)
Fredag Lukasevangeliet 15:8-10 Liknelsen om det
förlorade myntet
Lördag Den helige Mikaels dag: Rubrik: Änglarna,
Matteusevangeliet 18:7-10, Daniel 10:15-19, Uppenbarelseboken 12:7-12, Psaltaren 103:19-22
Förbönsämnen denna vecka: Sjukhuskyrkan i
Linköping. Volontärerna. Valberedningens arbete.
Equmeniakyrkan i Ekängen. De som jobbar inom
sjukvården 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 Baptistförsamling och
deras vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Vi ber för
församlingarna i Equmeniakyrkans Region öst,
denna vecka särskilt för: Stradngårdens verksamhet, för Lekeryds missionsförsamling, för Limmareds missionsförsamling och för Linghemskyrkans
församling. Linköpings första Baptistförsamling,
för Linköpings missionsförsamling samt för Linneryds frikyrkoförsamling. Tillsammans med alla
församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för region
Stockholm. Vi ber för ”Nära centrum” som äger rum
en torsdagskväll i månaden för studenter och unga
vuxna i StorStockholm. Vi ber om utmaning, återhämtning och goda samtal för dem som kommer
- och för att fler ska hitta dit. Tillsammans ber vi för
Moçambique. Vi ber för människorna som drabbades
av orkanerna och för återuppbyggnaden av städer
och byar i Moçambique. Vi tackar Gud för att barnbyn
Equmeniakyrkan stöder nu fått statlig registrering på
nationell nivå och att flera barn kunnat flytta tillbaka
till familjer och släktingar. Vi ber om att fler barn
ska kunna flytta till sina släktingar eller fungerande
fosterfamiljer och för att de många som bor kvar i
barnbyn får en bra uppväxt, utbildning och trygghet.

Måndag Lukasevangeliet 16:1-13 Liknelsen om den
ohederlige förvaltaren (Första Thessalonikerbrevet
5:5)
Tisdag Lukasevangeliet 16:14-18 Gudsriket och
lagen (Första Samuelsboken 16:7)
Onsdag Lukasevangeliet 16:19-31 Liknelsen om den
rike mannen och Lasaros (Jesaja 65:12b-14)
Torsdag Lukasevangeliet 17:1-6 Förförelser. Förlåtelse och tro (Jesus Syraks vishet 19:13-17)
Fredag Lukasevangeliet 17: 7-10 Liknelsen om tjänaren som passar upp
Lördag Sextonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Döden och livet, Lukasevangeliet 7:11-17, Första
Kungaboken 17:17-24, Uppenbarelseboken 2:8-11,
Psaltaren107:18-22
Förbönsämnen denna vecka: Scoutverksamheten,
deltagarna och ledarna. Vår samarbetskyrka i Lambohov. Socialsekreterarna i vår kommun, Och vi ber; gör
oss växande i både inre och yttre mening. Vi tackar
och ber för alla kyrklig verksamhet i Linköping,
denna vecka ber vi särskilt för: Linköpings Missionsförsamling och vår tjänst i Guds rike. Vi ber
för församlingarna i Equmeniakyrkans Region
öst, denna vecka särskilt för: Ljungby missionsförsamling, för Ljungsarps missionsförsamling och
för Löfstadkyrkans församling. Tillsammans med
alla församlingar i Equmeniakyrkan ber vi för
Equmenia. Gud, idag vill vi be för Equmenias arbete
med ledarutbildningar. Vi ber för de som har eller
kommer att delta i utbildningarna ”Trygga Möten”
och ”Alla barn är lika olika”. Hjälp dem att skapa
rum och plats för alla barn och unga att vara med i
Equmenias verksamhet. Vi ber för de som har eller
kommer att vara med i utbildningen Led med ditt
liv. Hjälp dem att se sina gåvor och därifrån leda
med sitt liv. Tillsammans ber vi för Kina-Xinjiang. Vi
ber att rätten ska få flöda fram i Xinjiang. Vi tänker
framförallt på de över miljonen Uigurer som sitter i
omskolningsläger. Du som är nådig och tröstar, ge
dem kraft att utstå det de möter. Samtidigt fortsätter vi att be för översättningsarbetet av Bibeln till
uiguriska och att det som redan finns översatt ska
bli läst och leda till tro på Jesus.

Vecka 40 Söndag 29 september-lördag 5 oktober
Söndag Lukasevangeliet 15:11-32 Liknelsen om den
förlorade sonen (Ordspråksboken 29:3)
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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.

Augusti
30

FREDAG
25-årsjubileum - Ungdomssamling
Se sidan 2.

31
LÖRDAG
13.30 25-årsjubileum
Eftermiddag om Framtiden. Se sid 2.
18.00 25-årsjubileum
Silverfesten om Dåtiden. Se sidan 2.

September
1
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst med nattvard
Apostlagärningarna: Generositetens
gåva. Samlingssöndag. Marcus Lind.
Kören och Missionskyrkans kapell.
Kyrkkaffe. Ny i stan.
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Åkerbosångarna ansvarar.
5
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
7
LÖRDAG
18.30 Lovsångskväll
Läs mer på sidan 6.
8
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Apostlagärningarna - Profetians gåva.
Maria Linder. Insamling till kyrkokontot. Kyrkkaffe. Ny i stan. After
Church.
15.00 Sångstund i kapellet, G:la Linköping
Missionskyrkan ansvarar.
14

10
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
En doft av sommar! Bodil Söderberg.
Läs mer på sidan 16.
12
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
13
FREDAG
17.00 Fredagshäng Läs mer på sidan 6.
20.00 The Bible Läs mer på sidan 11.
15
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Apostlagärningarna - Tungotalets gåva.
Marcus Lind. Kyrkkaffe. Ny i stan.
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Lambohovskyrkan ansvarar.
19
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Min superkraft kallas ADHD. Mirre
Sennehed. Läs mer på sidan 3.
18.00 Nattvardsandakt
22
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Apostlagärningarna - Evangelisationens
gåva. Linnea Hultman Araya. Kyrkkaffe.
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Kören Lyran ansvarar.
24
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Vilken tur att vi träffades innan vi dog!
Anita Andersson. Läs mer på sid 16.
26
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
29
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Apostlagärningarna - Predikans gåva.
Marcus Lind. Kyrkkaffe.
13.00 Församlingsmöte
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
Domkyrkoförsamlingen ansvarar.

Oktober
3
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Gömda och glömda platser i Östergötland. Anjo Praesto, Östergötlands
Museum. Läs mer på sidan 3.
18.00 Nattvardsgudstjänst
18.00 Gåvoupptäckarkurs
Läs mer på sidan 5.
4
FREDAG
18.00 Equmenias årsmöte Läs på sidan 11.
5
LÖRDAG
13.00 Vernissage
Eva Thorén, målningar. Se sidan 17.
6
SÖNDAG 16:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Döden och livet. Maria Linder. Insamling till kyrkokontot. Kyrkkaffe. Ny i
stan.
18.00 Konsert
Temptation Jazz Band och Magnus
Bäcklund.
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.

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!

Lambohovskyrkan

September

4
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Leif Jarlbjörn.
8
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Bernt Åkerblad. Petter och Andrea
Hermansson berättar om sitt arbete
som missionärer i Ecuador.
12
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
Bernt Åkerblad.
18
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Anna-Karin Thalin Karlberg.
19
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
Leif Jarlbjörn.
22
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Leif Jarlbjörn.

26
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
Leif Jarlbjörn.
29
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Bernt Åkerblad.

Oktober
2
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Bernt Åkerblad.
3
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
Bernt Åkerblad.
6
SÖNDAG
10.00 Pastoratsgemensam mässa
med miljötema. Jenny Ahlén. Festligt
fika efter gudstjänsten.

På gudstjänst
Konfirmation på förvaret!

Söndagen den 11 augusti konfirmerades församlingsmedlemmen Abbas Alavi på Migrationsverkets
förvar i Märsta. Abbas genomgick under sommaren
en konfirmationsläsning som omfattade 18 lektioner
över telefon och i förvarets besöksrum. Denna avslutades med en konfirmationsgudstjänst med nattvard,
som leddes av Abbas och pastor Maria Linder. På
gudstjänsten medverkade också Anna Gardström
och Morgan Filipsson med musik, textläsning och
bön. Gudstjänsten live-sändes på Missionskyrkans
Facebook-sida och har i skrivande stund nått över
10 000 personer! Välkommen att se den även nu i
efterhand.

Detta händer regelbundet
i Missionskyrkan

(Equmenias aktiviteter finns på sidan 11.)
Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
Måndagar
14.00 Eftermiddagsträff. Jämn vecka. Varannan
gång i Missionskyrkan. Varannan gång i Sankt
Lars. Start 2 september i Missionskyrkan. Kontakt: Eva Milton, tel 013-249805.
Tisdagar
09.00 Pilgrimsvandring vid Stångån tillsammans med S:t Lars församling. Samling i S:t Lars
kyrka. Avslutning i Martas Café.
14.00 Gemenskapseftermiddag. Udda vecka.
Kontakt: Irene Dahlberg, tel 070 985 93 43.
18.00 Församlingskören övar. Kontakt: Jacob
Wessbo, tel 013-249808. Läs mer på sidan 17.
Onsdagar
18.00 SFA-gruppen (fd Svenska Frälsningsarmen). Jämn vecka. Kontakt: Eva Milton, tel
013-249805.
18.30 Revoice Gospel Choir övar. Kontakt: Lovisa
Kienzler, tel 073-7772586 eller Jacob Wessbo, tel
013-249808. Läs mer på sidorna 11 och 17.
Torsdag
10.15 Värkliga människor. Udda veckor. Kontakt: Eva Milton, tel 013-249805.
14.00 RPG. Jämna veckor. Kontakt: Lars Eklund,
tel 0706-226374. Läs mer i RPG-spalten på sidan 3.
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Kurs nådegåvor (oktober-november, ej
vecka 44). Läs mer på sidan 5.
Söndag
10.30 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst
13.00 After Church En gång i månaden. Kontakt:
Maria Linder, tel 013-249812.

MARIA LINDER
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På kyrktorget

På installation

Maria Linder installerades i juni

Församlingsmöte 29 september

kl 13.00, direkt efter
gudstjänst och kyrkkaffe, kallas Linköpings
Missionsförsamlings medlemmar till församlingsmöte.
Söndag 29 september
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Gemenskapseftermiddag

Installationsakt för Maria Linder. Från vänster: Anna
Gardström, Maria Linder, Saoud Bahhi, Agnes Roitto,
Sune Lindgren, Tomas Röjder, Peter Bernhardsson.
I FÖRRA NUMRET av Medljus kunde du
läsa en rapport från Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Jönköping i
Kristi Himmelsfärdshelgen. Ett viktigt inslag i rapporen var att Maria
Linder, pastor med ungdomsansvar
i Missionskyrkan, i kyrkokonferensens högtidsgudstjänst ordinerades
som pastor i Equmeniakyrkan. Två
veckor senare, söndag 16 juni, var
det dags för installation av Maria
Linder som pastor i Linköpings
Missionsförsamling. Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare för
Equmeniakyrkans region öst, ledde
installationsakten, och Maria själv
predikade i gudstjänsten. Många
församlingsmedlemmar var på plats
för att dela högtiden med Maria!
PER LARSSON
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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 En doft av
sommar! Sommaren i ord och ton med Bodil
Söderberg, musiker på Sjukhuskyrkan.
Tisdag 24 september kl 14.00 är temat Vilken
tur att vi träffades innan vi dog! Anita Andersson berättar olika episoder från sitt liv. AnnMarie Lundborg Björk illustrerar episoderna
med pianomusik.
Tisdag 8 oktober kl 14.00 är temat Gud
är redan där. Emma Dahlberg är diakon i
Skänninge Församling. 25 % av hennes tjänst
är på fängelset. Emma berättar om vad som
lockade henne att söka tjänsten som diakon
på fängelset för fem år sedan. Hon berättar
också om vad detta diakonarbete ger och gör
med henne själv. Välkomna!
GUDRUN EKLUND

På kulturfronten
Församlingskören

Kören har redan startat sin termin men det är
fortfarande mycket kvar. Är du nyfiken och
sugen på att börja, hör av dig till körledare,
Jacob Wessbo. jacob.wessbo@missionskyrkanlinkoping.se
Församlingskören är en blandad kör, (både
män och kvinnor) som också sjunger lite blandad repertoar. Inget krav på notläsning finns
men, man bör kunna följa med i en notbild
för att hänga med i körens tempo.
Denna terminen kommer vi bland annat
åka till Stockholm för att delta i en körhelg
med Equmeniakyrkans sångarförbund. På
körhelgen kommer körsångare från hela
Sverige att tillsammans med Drottningholms
Barockensemble framföra Antonio Vivaldis
Gloria. Det finns fortfarande chans att åka
med.
JACOB WESSBO

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

Samlingsutställning 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 med-

hur de sedan växer fram i ateljén. Mera info
i oktobernumret av Medljus.
ELISABETH AHLSTRAND, GALLERIGRUPPEN

Årsmöte med föreläsning om domkyrkan

Lördag 5 oktober kl 14.00 har Konstföreningen

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

lemmar 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. 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 afterworkträffar.
Alla medlemmar kommer att vara representerade på utställningen och kommer i sitt
skapande att utgå från ett gemensamt tema.
Utställningen pågår till och med 29 september

Magnifik sitt årsmöte i Ängen. Det inleds med
en öppen föreläsning av domkyrkopedagog
Gerd Lantz, Domkyrkan - en skattkammare.
Hon kommer att berätta och visa bilder om de
konstskatter, som vår domkyrka härbärgerar.
Föreläsningen sker i samarbete med Bilda.
Efter föreläsningen serveras traditionsenligt smörgåstårta, kaffe och kaka till självkostnadspris. När den är aväten vidtar årsmötet
(endast medlemmar har rösträtt, men alla kan
vara med) och det avslutas som vanligt med
utlottningen av de konstverk, som föreningen
köpt in under året. Alla medlemmar, som
fått sin medlemsavgift registrerad före sista
augusti, deltar i det lotteriet.
Passa på att besöka vernissagen, som är
samma eftermiddag, men kl 13.00 i Galleri Magnifik. Se information om det här i
tidningen. Varmt välkomna till båda evenemangen!
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIKS STYRELSE
GUNILLA AXELSON, ORDFÖRANDE
BIRGITTA JACOBSSON, INFORMATÖR

STURE BERG GALLERIGRUPPEN

Ny utställning att se fram emot

Höstens andra vernissage i Galleri Magnifik
sker lördag 5 oktober. Då har vi glädjen att
hälsa Eva Thorén tillbaka till vårt galleri. Hon
har tidigare haft tre separatutställningar 1998,
2002 och 2006. Dessutom har hon deltagit
i en av våra samlingsutställningar. I höstens
utställning kommer Eva Thorén bland annat visa bilder med arkitektoniska inslag. På
vernissagen kommer hon att berätta om var
och hur hon får inspiration till sina bilder och

Domkyrkans konstskatter är temat för föreläsning 5 oktober.
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Livet i Lambohovskyrkan
Livet i Lambohov

Nu är sommarcaféernas tid förbi. För den
här gången. Nu är friluftsgudstjänsternas tid
förbi. För den här gången. Men till nästa år
igen…!
Nu är också snart missionspastorns tid i
Slaka Nykils pastorat förbi. Här är det inte
relevant att skriva in ett ”För den här gången”.
Och inte heller ”Men till nästa år igen…”
Fast ”förbi” och ”förbi”. Av de drygt 30
åren som samarbetskyrka med en missionspastor på plats i Lambohovskyrkan torde en
hel del av erfarenheter och landvinningar
leva kvar och fortsätta att verka. Exakt hur
får framtiden utvisa. En fortsättning blir det.
Ett förslag på ett nytt samarbetsavtal är på väg
ut till de berörda församlingarna för samtal,
process och godkännande.
Ekumenik – oikoumenikos – ”som rör
den bebodda världen”. Ytterst är ekumenik
en Guds mission. Gud älskar och agerar i hela
den bebodda världen. Kristi kyrka är kallad att
både älska och agera på sin ort i den bebodda
världen. Det Slaka-Nykils pastorat av Svenska
kyrkan och Linköpings Missionsförsamling i
Equmeniakyrkan förbundit sig att samverka i
är inget mindre än att vara Guds kärleksbrev
och Guds agenter i Linköping.
EKUMENIK VÄRD NAMNET förutsätter bland annat
ödmjukhet, nyfikenhet, respekt, tacksamhet och stolthet. När dessa fem tillåts agera
tillsammans blir ekumeniken verkligen en
kraft, en påtaglig faktor. Jag tänker att det är
inte enbart de som är anställda i respektive
samverkande församling som behöver ge
fritt tillträde till ödmjukheten, nyfikenheten,
respekten, tacksamheten och stoltheten. Hela
församlingen behöver bejaka dessa fem och
låta dem på allvar få fritt spelrum.
Med skammens rodnad på mina kinder
måste jag tillstå att min personliga resa i
ekumenikens landskap hade en förskräckligt
dålig start. Vi i den lilla missionsförsamlingen
på min hemort såg väl inte den svenskkyrkliga
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grupp som möttes till söndagsgudstjänst i
skollokalen 500 meter från missionshuset
som en möjlig part att leva ekumenik tillsammans med. Min minnesbild är att vi
i missionsförsamlingen såg oss som frommare. Vår kyrkoaktive granne rökte ju pipa,
så det kunde väl inte vara så mycket bevänt
med hans kristna tro. Tänkte jag. Hemska,
hemska tanke. Hoppas det finns förlåtelse
för denna totala brist på ödmjukhet, nyfikenhet, respekt, tacksamhet och stolthet. Tänk
om gruppen i missionshuset och gruppen i
skolhuset av någon framsynt ledare fått hjälp
att med ödmjukhet och nyfikenhet närma sig
varandra, lovprisa Gud tillsammans och föra
vittnesbördet om Jesus Kristus vidare till sin
omgivning.
INTE ÄR JAG FÄRDIG vad gäller min ekumeniska
skolning. Men ett litet stycke på väg har jag
väl hunnit. Livet i Lambohovskyrkan är absolut en miljö för sådant lärande. Med frågan
”varför gör de på detta viset?” som slagruta
finns här verkligen mycket att upptäcka. Det
är ett privilegium att så få lära känna en kyrka
inifrån. Riktigt optimalt hade det ju varit om
någon i arbetslaget i Slaka-Nykils pastorat
hade kunnat göra på samma sätt i Missionskyrkan. Ömsesidigheten i vårt projekt hade då
blivit större. Energin och obändigheten likaså.
Jag har nu och då mött berättelser om
människor som med en självklarhet och
tjänarvilja ställer sina kunskaper och sin energi till förfogande för Guds rike. Nyss hörde
jag om en mjölnare som hängivet levde i och
tjänade sin baptistförsamling. Jag tänker även
på en kvinna som ställde sina textilkunskaper
och sin kreativitet till förfogande och skapade
utsökt vackra liturgiska textilier som nu är i
bruk i en liten kyrka i Västerbotten. Dessa
två, och många med dem har gett och ger liv
och substans åt sina kyrkliga hemvister. Han
från baptistmiljön och hon från den svenskkyrkliga miljön möts – kanske utan att veta
om det - i sitt givande och sitt skapande. Det

är ju så att i båda dessa kyrkovärldar behövs
de. Hur tas de tillvara i våra respektive kyrkliga sammanhang? Vilket inflytande får de?
Utifrån min bakgrund i Equmeniakyrkan, en
gång Svenska Missionsförbundet, är det svårt
att inte fundera över de politiska partiernas
roll och inspel i Svenska kyrkan. Får dessa fem
”ödmjukhet, nyfikenhet, respekt, tacksamhet
och stolthet” utrymme och verkanskraft i
ett politiskt styrt agerande? Samtidigt, hur
mycket av dem är skapande och drivande i en
frikyrkoförsamling vilken som helst?
DEN SVENSKKYRKLIGA församlingsnumerären är
fortfarande väldigt stor. Tänk om fler och fler
där i Lambohov skulle upptäcka meningsfullheten i att ställa sig och sina talanger till
Guds och kyrkans förfogande. Tänk om fler
och fler runt exempelvis Lambohovskyrkan
ville börja ”skapa liturgiska textilier”. Reflektioner av det slaget omfattar förstås inte
enbart den svenskkyrkliga kontexten. Tänk
om fler och fler runt och i Missionskyrkan,
likt mjölnaren, kom att känna lusten i att låta
Guds ärende fritt få förfoga över kunskaper
och erfarenheter och andra resurser. Jag kan
inte låta bli att tänka så, där jag sitter på mitt
arbetsrum i Lambohovskyrkan eller när jag
firar kvällsmässa i samma kyrka, eller när jag
rör mig i Missionskyrkans rum.
Du som nu orkat läsa ända till slutet av
denna text har fått följa med mig in i och ut
ur några av de rum ekumeniken tagit mig
till och fortsätter att ta mig till. Dessutom
får du en fråga dig till livs: Hur tänker du
själv kring ekumenik utifrån de fem ledorden
”ödmjukhet, nyfikenhet, respekt, tacksamhet
och stolthet”?
BERNT ÅKERBLAD

Annonsera i Medljus!
Då syns din annons bättre!

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

Tag kontakt med Per Larsson, tfn 0702-88 21 34
eller maila till manus@linkoping.missionskyrkan.se

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 Tag hand om er själva och varandra och njut av naturen!
Välkommen till en intervju per mail Malin Bergström! Du är född i Linköping, men flyttade med
din familj till Motala och sedan till Skövde redan
som liten, har du berättat för mig. Har du några
barndomsminnen från tiden i Linköping både vad
gäller Missionskyrkan och staden?

starka minnen från att
sitta runt lägereldar och
sedan gå ett ringlande
fackeltåg med fotogenlyktor genom skogen på
vägen tillbaka. Det blev
som en annan värld!
Sen tror jag att det är
ett sådant inkluderande
sammanhang – alla är
välkomna! Ingen prestation utan alla får vara
med och leka, samarbeta
och lära sig nya saker.
Precis som de är!

Mitt första riktiga minne är faktiskt från flytten från Linköping som treåring. Har en bild
av att alla som hjälpte till med flytten samlades
i köket för ett enkelt fika och jag satt på min
tripptrappstol. Eftersom jag var så liten har jag
inte fler tydliga minnen förutom det och lite
bilder av platser. Sen var vi och hälsade på en
del också hos vänner, så det är mer det.
I Skövde fick du en uppväxt i Missionskyrkan har
jag förstått. Berätta om det som berört dig på ett
bestående sätt.

Jag har tänkt en del på det och jag tror kyrkan
har betytt väldigt mycket för mig. Det har varit
en trygg plats att komma till och bara vara sig
själv, både bland jämnåriga och över generationer. Flera av mina stora intressen har också
utvecklats genom kyrkan - friluftsliv, musik,
och ett internationellt engagemang. Sen har
det också varit perioder, där jag har upplevt
förväntningar på engagemang och tro, som
jag inte har varit bekväm med. Det tror jag
dels har kommit från att ha en mamma, som
är pastor och ett behov av att hitta sin egen
väg. Men genom toppar och dalar har jag fått
tillbaka den där tryggheten och upplevt att den
är något som bär.
Så kom du tillbaka till Linköping som student på
Civilingenjörsutbildningen. Fem år med intressanta studier. Berätta litet närmare om den linje
du valt och vilken typ av arbeten den kan leda
till. Eller rent av forskning? Att vara med i en
studentkår är något alldeles annorlunda jämfört
med allt annat här i livet. Berätta!

Jag studerade civilingenjörprogrammet Energi –
miljö och management, som ger en stor bredd.
Jag har studiekompisar som jobbar med allt från

Malin Bergström.

energibolag, fordonsindustrin, skapa smarta
hållbara affärsidéer för företag, lösa avfallsfrågor,
fastighetsbranschen och sen är vi ett gäng som
jobbar statligt och inom kommuner. Forskning
är också absolut möjligt, LiU är framstående
inom flera forskningsområden!
Jag var aldrig engagerad i själva studentkåren
utan var mer delaktig i andra studentföreningar.
Främst i Ingenjörer utan gränser, där jag först ett
år satt med i eventutskottet och sedan ett år i
ledningsgruppen, där jag var projektkoordinator
för utlandsprojekten. Det var superkul och spännande att engagera sig tillsammans med andra
drivna studenter! Det är roligt, att det verkligen
finns något för alla inom studentvärlden. Jag
blev också väldigt glad när studentgospelkören
Revoice startades upp här i kyrkan!
Men du har också ägnat tid åt ungdomsarbetet i
Linköpings Missionsförsamling. Scoutledare har
du hunnit med att vara en period. Vad tror du
lockar så många barn till den verksamheten? Ge
några exempel! Har du själv varit scout som barn?

Ja, jag gick med i scout så fort jag blev gammal
nog och sen har det alltid funnits där. Jag själv
har alltid älskat att vara ute och har till exempel

Missionskyrkan i Linköping var under det snart gångna verksamhetsåret
värd för Equmenias rikstämma. Du tog tydligen
ett stort ansvar i organiserandet och genomförandet av det arrangemanget. Berätta!

Sofia Mannerfelt och jag, och till en början
även Anna Gardström, höll tillsammans ihop
planeringen från start till mål, men vi var ett helt
gäng, som jobbade med riksstämman tillsammans. Jag har varit på flera riksstämmor innan,
så det var väldigt kul att få organisera det och
på så sätt ge tillbaka. Jag är så tacksam för alla
fantastiska människor som engagerade sig och
att det blev en så bra helg!
Du är nu klar med din civilingenjörsutbildning.
Grattis! Vad väntar nu?

Tack! Jag trivs bra här i Linköping och med
mitt jobb, som energistrateg på Åtvidabergs
kommun, så vi kommer troligtvis bli kvar här
ett tag. Sen vet man aldrig! Min sambo och jag
har en dröm om att flytta norrut ett tag, men
hur och när vet jag inte. Först vill jag njuta av
en skön vardag och fina helger här!
Vad vill du hälsa läsarna av Medljus?

Ta hand om er själva och varandra och njut av
allt fint i naturen!
MALIN BERGSTRÖM I DIALOG MED ROLF MALMBERG

