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En plats att justera kompassen
EN VARDAGSKVÄLL I VÅRAS satt jag en stund i kyrkan. 
Jag blev sittande mellan två aktiviteter, jag 
lät tankarna komma och gå. Jag uppfattade 
ljud och röster från flera håll i kyrkan.  Mitt 
i bland allt sorl kunde jag inte undgå en kort 
konversation två kvinnor emellan. De båda 
kvinnorna var på väg in i kyrkan och började 
gå upp mot det övre planet. Jag hör den ena 
kvinnan säga till den andra: ”Det här är Mis-
sionskyrkan”. Hennes stora och inbjudande 
gest och det varma tonläget fick mig att 
”vakna till” ur mina egna tankar. 

Hennes röst lät så självklar och stolt. Jag 
kände inte igen kvinnorna, men jag såg dem 
sedan försvinna in i ett av grupprummen på 
kyrkans övre plan. Jag såg att rummet de gick 
in i var bokat till en av stadens Självhjälps-
grupper. Jag anar att de möts för att stötta 
varandra, utbyta tankar, hjälpas åt att få kraft 
att klara en timme, dag eller vecka till. 

JAG GISSAR ATT KVINNAN introducerade en viktig 
plats, därmed den där gesten och tonläget, 
som lät så övertygande. Jag kan inte släppa 
tanken på den där övertygande, inbjudande 
stämman, en individ som ville bjuda in en vän 
till något viktigt, rent av avgörande. Jag tänker 
vidare på kyrkan som möjliggör avgörande 
pauser i tillvaron, ett tillfälle att ”samla ihop”, 
ta nya tag, ta förnyade beslut och få kraft att 

vandra vidare. 
Jag tror att just det inträffar många gånger 

när jag kommer till kyrkan. Jag deltar i en 
gudstjänst, andakt eller bara sitter och sam-
talar med någon en stund och efteråt har 
något inom mig kommit till ro. Jag har ännu 
en gång fått ställa in kompassriktningen, jag 
kan sortera mina tankar och mitt inre brus 
och vandra vidare igen.

KVINNORNAS KONVERSATION den där kvällen hjälpte 
mig att komma på det. Jag blir stolt och glad 
att den kyrka jag tillhör, kallar min och delar 
med många andra, är en ovärderlig plats dit jag 
får komma och ställa in kompassriktningen. 
Jag ber i mitt inre: ”Gud, jag blir både tacksam 
och hoppfull för mötesplatser med dig, särskilt 
min kyrka, Linköpings Missionskyrka. Jag 
vill också med samma självklarhet berätta om 
platsen. Jag vill berätta om tillfällen då jag fått 
ny riktning i mitt tankeflöde, som gett mod 
och en påminnelse om din gränslösa kärlek.”

Emma 
Ottosson

DIAKON

På intervju

Förändringar för café och konferens i Missionskyrkan
Missionskyrkan har just firat 25-årsjubileum. 
Under dessa 25 år har församlingen haft café-och 
konferensverksamhet. Det är många volontärer 
som har givit av sin tid för detta viktiga arbete 
i församlingen. Medljus har fått ett samtal med 
verksamhetsledare Gunnel Karlsson och café-och 
serveringsansvarige Maria Johansson.

Gunnel, du har nu varit verksamhetsledare i två 
år. Har du hittat din roll?
Ja, det är svårt att helt veta rollen, eftersom 
det är så många olika uppgifter som det inne-
bär. Viktiga uppgifter är, att marknadsföra 
Missionskyrkan som en attraktiv konferens-
lokal. Det gäller främst att ta personliga kon-
takter med kommuner, föreläsare och andra 
kunder som kan vara aktuella. Min uppgift 
är också att förhandla fram nya avtal. Vi har  
avtal med bl a Linköpings och Norrköpings 
Kommun och Region Östergötland.

Snart är det väl dags att börja tänka på bud-
geten?
Ja, där gäller det att tänka på hur verksam-
heten har varit och vilka nya satsningar vi 
vill göra. Det är viktigt att få allt att fungera. 
Vi har ju haft några större konferenser till 
exempel Equmenias Riksstämma och Equme-
niakyrkans Musikkonferens under flera dagar. 
Vid sådana tillfällen är det så roligt att vi har 
många volontärer som är villiga att ställa upp. 

Möblerna i Martas Café har blivit slitna, så 
vi håller just nu på med att laga dem. Kanske 
en del ändå behöver köpas nya.

Hur är det med konsertfika? Det är trevligt att 
erbjuda konsertpubliken att köpa fika i pausen 
t ex vid Temptation Jazz Band, som alltid fyller 
kyrksalen. Ger det inkomster? 
Ja, absolut! Med fler volontärer som kan ställa 
upp istället för anställda skulle inkomsten bli 
ännu större. Vid Martas Café på lördagar kan 
man räkna med att varje volontär som ersätter 
en anställd sparar ca 250 kr/timme.
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Oktober är väl den första egentliga 
höstmånaden och då bjuder RPG  in till 
tre intressanta samlingar. Alla är varmt 
välkomna att dela gemenskapen, ta del 
av programmen och njuta av gott efter-
middagskaffe!

Torsdag 3 oktober kl 14.00 berättar 
verksamhetsledare vid Östergötlands 
Museum Anja Praesto om Gömda och 
Glömda platser i Östergötland.

Torsdag 17 oktober kl 14.00 gästar 
Birgitta Jacobsson oss och läser ur sitt 
författarskap dikter samt berättar och 
visar  bilder. I direkt anslutning till denna 
samling har RPG också sitt årsmöte! Alla 
är varmt välkomna till denna samling!

Torsdag 31 oktober kl 14.00 får vi ett 
intressant besök av Bror-Tommy Sturk, 
som med rubriken Tornedalen i mitt 
hjärta berättar om sina och sin familjs 
laestadianska erfarenheter. 

Varmt välkomna till RPG:s samlingar!
BIRGITTA LARSSON

Tre intressanta RPG-program

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

Hur ser du på framtiden?
Vi vill ju satsa på Martas Café och konfe-
rensverksamheten. Det skulle vara roligt att 
få höra nya visioner om caféet i församlingen! 
Jag hoppas, att församlingsmedlemmar pratar 
gott om detta. Det ger ringar på vattnet. Kom 
också till Martas Café och fika eller ät lunch 
tillsammans med dina vänner!

Jag önskar också att fler kan ställa upp som 
volontärer kontinuerligt. Vi har några volon-
tärer som nyligen lovat att ställa upp i Martas 
Café t.ex. några timmar varje eller varannan 
vecka. Sådant gör stor skillnad! Kanske har du 
daglediga vänner som skulle vilja ställa upp? 

Maria, det är flera caféanställda som har slutat. 
Fortfarande är det ju högt tryck på gäster på 
dagtid. Hur tänker du framåt?
Javisst har det på kort tid varit flera som 
har slutat. Flera av de anställda i caféet har 
behovsanställningar. I de fallen får vi bidrag 
för att vi ger dem handledning. Jag är så glad 
över att jag har sett en jättestor utveckling hos 
dessa anställda. De har växt i ansvar. Flera av 
dessa anställda har nu sökt och fått vanliga 
jobb. De har fått dessa jobb tack vare att de 
har gett ett bra intryck och fått bra betyg från 
oss. Det är fantastiskt, att vi i Missionskyrkan 
har en så bra arbetsmiljö att de anställda har 
kunnat växa i kunskap och självförtroende. 

Jag har trivts  mycket bra här i Missions-
kyrkan. Nu har jag ändå sökt mig ett nytt jobb 
från slutet av september. Jag ska börja jobba 
som tågvärdinna på SJ. Det blir ett mycket 
annorlunda jobb med mycket ensamarbete. 
Jag kommer att sälja fika och mat i cafévagnen 
och kolla biljetter. Den viktigaste delen är att 
ansvara för säkerheten. 

Tack för trevliga och intressanta samtal! Ett 
särskilt tack till dig, Maria, för alla år du har 
jobbat i Missionskyrkan. Du har verkligen 
varit en inspirerande representant för Mis-
sionskyrkan!

Maria Johansson kommer att avtackas vid 
kyrkkaffet söndag 29 september.

GUDRUN EKLUND

Gunnel Karlsson, verksamhetsledare i Missionskyrkan, berät-
tar för Medljus om framtiden för café- och konferensverk-
samheten i Missionskyrkan.

Maria Johansson avtackas söndag 29 september efter flera 
år som konferensansvarig, café- och serveringsansvarig i 
Missionskyrkan.

Vill du bli volontär?
Gör som många andra, gör en insats i 
Missionskyrkans viktiga café- och konfe-
rensverksamhet! Det finns olika arbets-
uppgifter, olika dagar och tider att välja på.

Hör av dig till verksamhetsledare Gunnel 
Karlsson, tfn 013-24 98 04 eller e-post gun-
nel.karlsson@missionskyrkanlinkoping.se
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På jubileum

25 år på Drottninggatan firades med då, nu och framtid
En diktgåva
Den 25-årsjubilerande Missionskyrkan fick 
en hälsning från Missionsförsamlingen i Vi-
kingstad via dess pastor Gustav Gillsjö. Den 
bestod av en dikt, skriven till invigningen av 
Immanuelskyrkan i Stockholm. Medljus har 
fått deras tillåtelse att publicera dikten. 

Vad ska man önska en nyinvigd kyrka?
Ja, må den leva i hundrade år, eller:
Som vetekornet faller i jorden
för att livet ska gro,
som ljuset brinner ner 
för att mörkret ska besegras, 
så må det ske med detta rum, 
där färgerna idag lovar Gud, 
och där nardusflaskan sjunger 
– sönderbruten i kärlekens slöseri –
Sin sång för Gud. 

Så må det ske, 
att detta blir 
inte ett finrum att aktas för stötar
inte en salong för de utvalda 
men ett Guds vardagsrum, 
där den som kommer märkt av slit och jäkt
känner en hand stryka ro över pannan, 
där den som gått vilse får torka tårarna
och lära sig ta ut marschriktningen
med kompass och karta, 
där de som är unga får klampa in
med sin oförsiktiga glädje. 

Som ljuset brinner ner, 
som vetekornet faller i jorden,  
ska detta rum
blekas och nötas, solkas och trampas, 
och slitas ut,
för att ljuset ska segra
och livet gro. 

Ur diktsamlingen Nedtecknat under vägen, 
skriven av Kerstin Gustafson (f 1917, d 
2018). Hon var medlem i församlingen där. 
Boken kom också som gåva från Immanuels-
kyrkan till Missionskyrkan i Linköping ”Med 
önskan om Guds välsignelse över er och ert 
engagemang för Guds rike, nu och framöver.”

BIRGITTA JACOBSSON

Välkomsttal vid Silverfesten 31 augusti
Nu är det fest! En fest har man för att mani-
festera en sällsynt glädje över något. Städer 
har tusenårsfester emellanåt, föreningar har 
hundraårsfester emellanåt, äktenskap har 
50-års fester emellanåt och Linköpings Mis-
sionsförsamling har 25-års fest i dag för att vi 
gläds så mycket över vår ”nya” kyrkobyggnad. 
Församlingen var lycklig då vi kunde inviga 
kyrkan den 4 juni 1994. En underbar dag 
som vi hade sett fram emot länge. Styrelsen 
på 1980-talet kämpade med frågorna hur 
nya mål och nytt engagemang skulle kunna 
ingjutas i församlingen. Det var svårt att se 
någon framkomlig väg och det handlade inte 
bara om mera pengar. 

Kerstin Gårdby, i saligt minne bevarad, 
kläckte vid något tillfälle, som i en bisats, i ett 
styrelsesammanträde: Vi kanske skulle bygga 
en ny kyrka! Och det säger hon som chefade 
för momsenheten på skatteverket och borde 
veta hur mycket pengar det skulle kosta! Men 
hon sa: Vi borde kanske bygga en ny kyrka! 

Och resten är ju, som man brukar säga, 
historia, i alla fall 25-årig historia.

Läs Åke Nordqvists betraktelse i Medljus 

nr 6, september 2019. Allt var verkligen inte 
enkelt, allt gick verkligen inte efter raka spår, 
det mesta var inte självklart från början, alla 
var inte övertygade om att församlingen 
var inne på rätt spår. Men med bön, kamp, 
arbete, diskussioner, övertalning och ännu 
mer ansträngning kunde vi inviga vår un-
derbara kyrka. Den har nu varit vårt verktyg 
för evangelisation i Linköping i 25 år. Vi har 
förverkligat många visioner och mål! Men det 
kommer hela tiden nya tider. Gamla visioner 
måste förnyas, gamla mål förverkligas, nya 
mål måste sättas. Tänk att vi får vara med 
om detta!

Här och nu skall vi fira. Vi skall påminna 
varandra om hur vi kom hit och vi skall 
känna tillförsikt inför framtiden, för vi tillhör 
framtiden, vår kyrka och vår församling tillhör 
framtiden.

Känn dig nu välkommen till vår jubi-
leums- och silverfest. Du som rör dig ständigt 
i vår kyrka, du som har varit en del av vår 
kyrka och församling, du som kommer nära 
ifrån och du som är långväga.

Släpp fram festhumöret och ge varandra 
en kram!

LARS EKLUND TOASTMASTER VID SILVERFESTEN

MÅNGA VILLE VARA MED OCH FIRA när Missionskyrkan fyllde 25 år på Drottninggatan! En hel helg på-
gick firandet och bjöd på program av olika slag! T.ex. ett givande seminarieprogram med bl.a. 
Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin, tidigare pastor i Missionskyrkan, 
och framtidsspaning med pastorerna Marcus Lind och Maria Linder. På lördagskvällen stor 
jubileumsfest med utsökt mat, roliga tävlingar, tal av bl.a. dåvarande duon pastor och förestån-
dare Åke Nordqvist och ordförande Kjell Isacson, allt under säkert lotsande av konferencier 
Lars Eklund. På söndagen härlig jubileumsgudstjänst med mycket sång och musik ledd av 
Jacob Wessbo, predikan av Marcus Lind,välkomnande av ny ungdomsledare Stina Holmgren, 
dans av dansgrupp i olika åldrar, som övat under lördagen, och mycket annat.

PER LARSSON

På bilderna:  Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan och tidigare pastor i Missionskyrkan. Pastorerna 
Marcus Lind och Maria Linder framtidsspånar. Marcus Lind intervjuar vikarierande ungdomsledare Stina Holmgren. Försam-
lingskören sjunger. Åke Nordqvist, församlingsföreståndare när kyrkan bygdes. Kjell Isacson, ordförande i samband med 
kyrkbygget. Bernt Åkerblad, tidigare församlingsföreståndare. Stefan Åsander, pastor i Missionskyrkan vid kyrkbygget. Jacob 
Wessbo ledde sång och musik. Marcus Lind predikade. Ebba Tholander och Maria Linder ledde nattvarden. Missionskyrkans 
kapell spelade. Dansgrupp med olika åldrar dansade! (Foto: Per Larsson)
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På kyrktorget
Linköpings Missionsförsamling

Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping
www.missionskyrkanlinkoping.se

facebook.com/missionskyrkanlinkoping 
info@missionskyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition
 TELEFON 013-24 98 00

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

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST
Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal
MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

exp 013-24 98 01. Lediga dagar: Fredag och lördag.
BERNT ÅKERBLAD Vice församlingsföreståndare

Vikarierande pastor i Lambohovskyrkan 
mobil 0702-24 24 26. e-post bernt.akerblad@telia.com

MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812 

Lediga dagar: Måndag och lördag.
EVA MILTON Diakon

exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.
LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare

Föräldraledig.
STINA HOLMGREN Vikarierande ungdomsledare

exp 013-24 98 07
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
CAFÉ- OCH SERVERINGSANSVARIG Vakant.

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

Bankgiro och Swish
Bankgiro församlingen 572-79 38

Församlingens organisationsnummer 822 000 2805
Församlingens Swishnummer 123 175 86 63

Swishnummer Equmenia 123 157 97 05

Ny bok: Till jordens yttersta gräns
Under Markusåret tog Equmeniakyrkan fram 
en andaktsbok över Markusevangeliet, förfat-
tad av olika personer i Equmeniakyrkan. Inför 
APG-året har en motsvarande bok tagits fram 
utifrån Apostlagärningarna, med namnet ”Till 
jordens yttersta gräns”. Boken kan till exempel 
användas i T-grupper eller för eget bruk. Den 
finns att köpa för 20 kronor i Informationen 
i kyrkan. Använd den väl!

MARIA LINDER

Gåvoupptäckarkurs i oktober-november
Under september månads gudstjänster lyfte 
vi fram Equmeniakyrkans satsning på Apost-
lagärningarna. Det följs nu upp av en gåvo-
upptäckarkurs 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 varan-
dra att försöka identifiera och upptäcka vilka 
gåvor vi har samt fundera över hur vi kan få 
växa i dem i våra liv.

Sju torsdagskvällar kl 18.00 möts vi för en 
halvtimmes nattvardsgudstjänst och därefter 
följer 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. För 200 kr får du 
kurs, fika och en bok. 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.

MARCUS LIND OCH MARIA LINDER

Lediga tjänster
När Maria Johansson nu slutar som Café- och 
konferensansvarig söker vi ny personal. Kän-
ner du någon som skulle passa så tipsa gärna 
och läs mer på vår hemsida.

PERSONALUTSKOTTET GENOM MARCUS LIND

Oktoberinsamling
I samband med att vår fina kyrka i år firar 25 
år har det efterfrågats en jubileumsinsamling. 

Vi kommer därför att varje söndag under 
oktober månad samla in pengar för framtiden 
och de kommande 25 åren. Till årsmötet pre-
senteras en budget i balans och församlings-
styrelsens förhoppning är att denna insamling 
ska gå utöver budget. Vi ser det inte som en 
insamling, där vi täcker upp något svart hål 
som slukar pengar utan vi samlar in pengar 
framåt för de 25 år som ligger framför oss! Vi 
samlar in i tacksamhet för det som vår kyrka 
och församling har fått och får betyda för 
oss och människor runt omkring oss. Under 
oktober kommer vi att belysa detta vid varje 
gudstjänst och också redovisa vad vi samlat 
in hittills under månaden. Vi tror att vi som 
gemenskap har stor potential och ser fram 
emot att se vad som ligger framför oss!

STYRELSEN GENOM MARCUS LIND

Save the date!
Boka redan nu in datumen 28-30 augusti 
2020. Då kommer vi nämligen att åka bort 
tillsammans som gemenskap! Vi kommer 
likt lägret 2017 att åka till Ralingsåsgården 
utanför Aneby. Vi ser fram emot en härlig 
sensommarhelg med god fördjupande ge-
menskap. Om du redan nu har önskemål 
om vilka maträtter vi ska äta så tar Morgan 
och Viveca Filipsson eller Jörgen och Kristin 
Tholander tacksamt emot dessa. Vill du själv 
vara med och planera lägret. Ta redan nu 
kontakt med valberedningens ordförande 
Elsa Hermansson.

LÄGERPLANERINGSKOMMITTÉN GENOM MARCUS LIND 

Ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan
Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – natur-
ligtvis efter ditt medgivande. 68 procent går 
direkt till den församling som du själv väljer, 
19 procent går till församlingsutveckling och 
stöd till församlingar med särskilda behov 
och 10 procent går till pionjärsatsningar. 
Anmäl dig senast 31 oktober för att börja 
ge 2020. Information och blankett finns i 
Missionskyrkans Information samt på www.
equmeniakyrkan.se
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På kyrkbacken

Använd dina gudagivna nådegåvor!

Maria 
Linder

PASTOR 
MED UNGDOMSANSVAR

I HÖST FOKUSERAR VI PÅ nådegåvor i Missionskyrkan 
i Linköping. Under september har vi på guds-
tjänsterna lyssnat till predikan över fem olika 
nådegåvor som nämns i Apostlagärningarna (giv-
mildhet, profetia, undervisning, evangelisation 
och tungotal). På torsdagskvällar i oktober och 
november har vi nu chansen att gå en kurs i att 
upptäcka våra nådegåvor.

Nådegåvor är egenskaper, färdigheter och 
funktioner som Gud har lagt ner i oss alla, genom 
sin Ande, av nåd. Alla har alltså minst en nåde-
gåva, något som vi – utan att anstränga oss – är 
extra bra på att vara eller göra. Dessa gåvor ska 
(!) vi använda – inte ”bör” eller ”kan” vi använda, 
utan ”ska” – i tjänst för Gud, i församlingen och i 
vår vardag. När vi använder våra gåvor så synlig-
görs Gud, så att fler ser Guds verk och därmed 
växer i tro.

Vi har valt att fokusera på nådegåvor denna 
termin, därför att det är både viktigt och grund-
läggande att vi känner till och använder våra 
nådegåvor för att kunna vara en välfungerande 
församling. Vi har precis firat 25-årsjubileum och 
söker församlingens väg framåt. Men för att veta 
vart vi ska behöver vi först ta reda på: var är vi nu? 
Vilka nådegåvor har vi i praktiken i församlingen? 
Är vi medvetna om vilka nådegåvor vi själva verkar 
i? Och finns det några gåvor vi behöver väcka till 
liv, för att ännu tydligare rymma bredden och 
mångfalden i vår församling?

NÄR JAG VAR UNGDOMSLEDARE gjorde vi en nådegåvo-
kurs i tjejgruppen och killgruppen för gymnasie-
ungdomar. Det är bland det roligaste jag varit med 
om i en församling! Under en termin fick jag på 
nära håll se hur ungdomar började leda lovsång på 
gudstjänsterna sedan de upptäckt sin musikaliska 
gåva; på gudstjänster och andakter ge profetiska 
tilltal till församlingen; vara förebedjare i olika 
sammanhang, och dessutom börja tala i tungor; 
gå med i servicegrupper, sedan de satt ord på sin 
tjänande gåva; undervisa på andakter sedan de 
sett talets gåva hos sig själva – med mycket mera! 

Dessa ungdomar såg helt plötsligt sin egen 
plats i församlingen och de intog dessa platser med 
självklarhet och självsäkerhet efter att ha blivit 

bekräftade i sina gåvor. Samma sak önskar jag för 
alla som är med i en församling! Om du finns i 
församlingen som medlem eller aktiv besökare, 
så har du också en nådegåva som behövs hos just 
vår församling och som bara du kan bidra med 
på just ditt sätt. Du är kallad, sänd, behövd och 
hjärtinnerligt välkommen att ta din plats!

Vad skulle hända om ingen i församlingen 
använde sina nådegåvor? – Ja, då skulle det inte 
finnas en församling särskilt länge till eftersom 
ingen kokade kyrkkaffet, förberedde predikan, 
ledde psalmerna, skötte ljudet osv. Vad skulle 
hända om delar av församlingen använde sina 
nådegåvor? – Den skulle klara sig, men det skulle 
kännas lite tungrott och rörigt. Vad skulle hända 
om hela församlingen använde sina nådegåvor? 
– Församlingen skulle spraka av liv, människor 
skulle dras dit, stämningen skulle vara på topp 
och ordningen god. Ju fler vi är som känner våra 
nådegåvor och verkar i dem efter förmåga, desto 
bättre vittnar vi om Guds rike. Och desto mer 
livaktiga blir vi – för ”det är Anden som ger liv” 
(Joh 6:3).

KURSEN KOMMER INNEHÅLLA sju tillfällen. Första 
gången introducerar vi temat om Anden och 
nådegåvor. Andra och tredje gången går vi igenom 
vilka nådegåvor som finns och provar på vissa 
av dem efter intresse. Fjärde gången gör vi ett 
teoretiskt test för att utröna vilka nådegåvor vi 
själva har. Femte gången analyserar vi våra egna 
nådegåvor, och sjätte gången diskuterar vi grup-
pens olika nådegåvor. Sista gången pratar vi om 
vägen vidare för vår församling utifrån kursen.

Välkommen med på kursen i att upptäcka dina 
nådegåvor, oavsett om du känner dem väl eller 
aldrig har tänkt i de termerna förr. Och oavsett 
om du går kursen eller inte – välkommen att 
använda dina gudagivna nådegåvor i Linköpings 
Missionsförsamling!

Ny i stan? Student? Ung vuxen? Kul!
Här händer flera saker för just dig. Gospel-
kören 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” (20 ok-
tober och 1 december). En fredag i månaden 
finns en ekumenisk bön- och lovsångsmässa i 
Domkyrkan kl 20.00 (18 oktober, 15 november 
och 13 december). Varje vecka firas gudstjänst 
kl 11.00 och varannan vecka möts T-grupper 
(bönegrupper) på olika dagar och tider. Dess-
utom är det möjligt att finnas med som ledare 
i Equmenias barn- och ungdomsgrupper eller 
vara volontär i t.ex. ljudgrupp, servicegrupp 
eller informationen. Välkommen till Mis-
sionskyrkan!

MARIA LINDER

Du vet väl om att…..
du som medlem i församlingen kan hyra lo-
kalerna i kyrkan vid privat uppvaktning/fest/
bröllopsfest osv.

Kostnad:
Mariasalen 2000 kr
Ängen/Musiksalen 1000 kr
Mindre lokaler 500 kr
Då ingår Brödet (köket på våning 4) samt den 
tid ni behöver.

Bokas genom expeditionen. Kontakt info@mis-
sionskyrkanlinkoping.se eller Margaretha Dahl, 
tfn 013-249800.

Sökes
Valberedningen söker dig som är villig att ge en 
period för arbete i :
• Församlingsstyrelsen
• Valberedningen
• Intressegrupp för mission/ diakonia
• Servicegrupp
• Informationen

Andra uppdrag finns förstås också. Intresserad? 

Hör av dig till någon av oss i valberedningen: 
Margareta Bjärkefur, Lena Ekermo, Elsa Her-
mansson( smk), Sune Lindgren, Marcus Ottosson
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På ekumeniska fronten

Medljus har tidigare besökt andra försam-
lingar i vår stad och försökt spegla deras arbete. 
Först var det Pingstförsamlingen i Cupolen (nr 
7, oktober 2018), sedan EFK-församlingen i 
Ryttargårdskyrkan(nr 9, december/januari 
2018/19) och senast Johanneskyrkan (nr 1, febr 
uari 2019). Nu har vi besökt Citykyrkan, som har 
sina kyrkolokaler på St:Larsgatan. Vi träffade 
först församlingens pastor, Mattias Eveborn. 
Sedan deltog vi i söndagens gudstjänst den 8 
september.

Lite historik: Församlingen i Citykyrkan 
tillhör EFK (Evangeliska Frikyrkan). Det är 
i år 66 år sedan den bildades. Då var det en 
Helgelseförbundsförsamling (HF). HF har 
funnits sedan 1800-talet, men hade inte som 
sin huvuduppgift att bilda församlingar, utan 
man sände ut evangelister och samverkade 
med församlingar som redan fanns. När det 
inte fanns en församling på en ort, så bildade 
man en. Det var då främst på små orter som 
det skedde. 

Linköping var den tredje stadsförsam-
lingen som bildades. Tidigare hade det startats 
en i Malmö och en i Tidaholm.

I Linköping fanns ett kontor för insam-
lingsorganisationen ”Senapskornets vänner”. 
Även kassören fanns här. Detta blev grunden 
till församlingen. I början möttes man på 
kontoret, men så småningom hyrde man en 
lokal i närheten av Abiskorondellen. Sedan 
1977 finns man på St:Larsgatan, där man 
köpte ett fd bankhus. Det huset var den första 
säkra banklokalen i Linköping med bankvalv. 
De tjocka väggarna är bra nu, när bakgården 
är en byggarbetsplats. 

Församlingens anställda: Mattias Eveborn är se-
dan 6 år anställd pastor på 100 % . Dessutom 
är två personer anställda på 25 % vardera som 
pastor och församlingspedagog. 

Information till församlingen: De skickar ut ett 
enkelt församlingsbrev fyra gånger om året. 
De skickar också ut ett veckobrev via mail.

Demokrati: Vid årsmötet tas de stora besluten 
och församlingsledningen väljs. De personer 
som är i församlingsledningen har ansvar 
för löpande frågor. Församlingsmöten hålls 
återkommande under året.

Ekumenik: De är ju en mindre församling 
på ca 90 medlemmar och har stor glädje av 
samarbete med andra församlingar. De har 
mycket samarbete med Baptistförsamlingen 
t ex med barn- och ungdomsverksamhet och 
Alpha-kurser. I somras bjöd de på kaffe på 
Trädgårdstorget tillsammans. Den senaste 
påskhelgen firade de tillsammans med Fräls-
ningsarmén. De är också representerade i 
Linköpings Frikyrkoråd. 

Gudstjänstliv: Hemgrupper träffas för bön 
och samtal ungefär 2 gånger i månaden i 
hemmen. På söndagsförmiddagarna firas en 
enkel och okomplicerad gudstjänst där alla 
kan vara med. 

Under gudstjänsten har de Söndagsäven-
tyret för barn från 3 år och uppåt. Den börjar 
med en gemensam berättelse om dagens ämne 
och sjunger några sånger. Barn som är för 
unga för Söndagsäventyret är med i kom-
pisgruppen tillsammans med förälder. Den 
äldre gruppen fördjupar sig i dagens ämne och 
pysslar lite. Den yngre gruppen gör enklare 
pyssel och leker. Söndagsäventyret avslutas 
med en andakt innan det är dags för kyrkfika 
tillsammans med de vuxna.

Man har värdgrupper som ansvarar för det 
praktiska runt fika och städning. En vanlig 
söndag kommer ca 15 barn och 30-35 vuxna 
på gudstjänsten. 

Kyrkospegling – på besök i Citykyrkan

FO
T

O
: B

IR
G

IT
TA

 JA
C

O
BS

SO
N

Citykyrkan på S:t Larsgatan i centrala Linköping har fått besök av Medljus utsända reportrar i serien Kyrkospegling.
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Barn-och ungdomsarbete: Det är en barnrik 
församling, så det är livaktigt. För de yngre 
barnen är det Söndagsäventyret som gäller. 
Söndagsäventyret leds av volontärer. 

På torsdagseftermiddagarna leder för-
samlingspedagogen Annelie Larsson olika 
aktiviteter för barn  från 9 år och uppåt. 
Man umgås och äter mat tillsammans. Man 
har också möjlighet till läxläsning och olika 
aktiviteter. Man slutar med en stunds andakt.

För tonåringar är det Citycross var tredje 
vecka på kvällen. Även detta leds av försam-
lingspedagog Annelie Larsson. De kallar det 
också för Ungdomshäng, där man gör något 
roligt tillsammans och umgås. Man arbetar 
också med boken Vägens folk.

Sång och musik: Sång och musik är en viktig 
del i gudstjänstlivet. Ibland är det någon 
som spelar piano till sången, ibland finns en 
kompgrupp. Citykyrkan har ingen organise-
rad körsång eller liknande.

Integration: I en mindre församling är det lätt 
att bli sedd och en del i gemenskapen, men de 
har inte verksamhet för olika språkgrupper.

Mission: Missionstanken är en viktig faktor i 
församlingens självförståelse. Man understöd-
jer två missionärsfamiljer. En familj arbetar i 
södra Spanien med stöd till församlingar och 
församlingsplantering där. Migrationsarbete 
ägnar de sig också åt. Den andra familjen ar-
betar i Asien. De har en central och stödjande 
funktion där. De arbetar med fattigdomsbe-
kämpning och med barns rättigheter.

I församlingen finns också några tidigare 
missionärer som hjälper till att hålla mis-
sionsarbetet aktuellt.

Visioner: Framtiden känns spännande, säger 
Mattias och fortsätter. ”Församlingen har en 

försiktig tillväxt och det är många unga bland 
dem. Utmaningen är att nå utanför kyrkan. 
Vi letar efter större kontaktytor i staden, där 
vi kan få berätta om Jesus. Ett café, Hoppfull 
gemenskap, är till för de som söker en varsam 
plats att vara på.”

Gudstjänstbesök: Söndagen den 8 sept. be-
sökte vi, tillsammans med våra respektive, 
en gudstjänst i Citykyrkan. Vi blev hälsade 
på och välkomnade av flera av gudstjänstbe-
sökarna och det kändes gott. 

Sången skedde till gitarrackompanjemang. 
Barnen aktiverades med en sång innan de 
gick till söndagsskolan, Kompis o Polare för 

åldern 4-8 år och Amigos för 9 år och uppåt. 
De fick några ledtrådar om vad deras samling 
skulle handla om i form av en vattenflaska, 
en duva och smutsiga händer, som tvättades 
rena i en vattenskål. 

Efter en personlig och varm parentation 
över en avliden medlem, följde kollektsång 
och sedan predikan av Mattias Eveborn. 

Han har påbörjat en serie om Jesu 7 befall-
ningar. Den första handlade om Omvändelse 
och denna söndag om Dopet, dopet i vatten 
och dopet i Anden. Att leva med Anden blev 
grundtemat i predikan. 

Efter lovsång, förbön. ljuständning och 
en avslutande sång, vidtog kyrkkaffet. Senare 
skulle de också ha ett församlingsmöte med 
information. 

Vi kommer båda ursprungligen från gan-
ska små församlingar och vi kände igen lite 
av ”missionshuskänslan” i den inte allt för 
stora kyrkolokalen, fullsatt idag, i närheten 
mellan det som händer på estraden och de 
som sitter i bänkarna och inte minst att man 
ser varandra och tar kontakt. Det är ju lite 
lättare, men inte en självklarhet att så sker, 
när man inte är så många. 

Vi tackar för att vi fick komma och önskar 
er i Citykyrkan allt gott inför det som nu är 
ert uppdrag.

GUDRUN EKLUND OCH BIRGITTA JACOBSSON

PS. Mattias påpekade, att vi inte hade ställt 
den frågan han ofta får, men gav oss ändå 
svaret på den. Så här är det: Jonas Eveborn är 
gift med Mattias syster Christina! DS

Mattias Eveborn är pastor och församlingsföreståndare i 
Citykyrkan i Linköping.
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NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING NR 7 -OKTOBER 2019

Studentpastor Mattias Sennehed predikar i Missionskyrkan
Mattias Sennehed ska predika i 
Misionskyrkan söndagen den 13 
oktober. Mattias har varit student-
pastor vid Linköpings Universitet 
ett år. Han presenterades i Medljus i 
septembernumret 2018. Medljus har 
fått ett samtal med Mattias.

Eftersom du presenterades nyligen i 
Medljus tar vi det lite kortare denna 
gång. 
Jag har en del kopplingar till Mis-
sionskyrkan genom mina föräldrar 
Tommy och Marita. Mamma var 
ungdomsledare i slutet av 70-talet. 
Mina farföräldrar var också med i 
församlingen i många år.

Jag har varit pastor på några 
olika platser. Sedan hösten 2018 
är jag studentpastor vid Linköpings 
Universitet.

Vad innebär det att vara student-
pastor?
Det gäller att finnas till för vem som helst 
bland studenterna. Just nu har vi haft vår mest 
intensiva period, när de nya studenterna har 
kommit. Vi har haft ett antal välkomstträffar, 
där jag har haft chansen att presentera mig 
och mitt uppdrag som studentpastor. De olika 
kyrkorna i Östergötland har fått chansen att 
presentera sig och sin verksamhet i ett häfte 
sk Goodie-häfte. Detta har vi delat ut vid våra 

välkomstträffar. 
Jag tycker det är viktigt att kyrkorna får 

berätta om sin verksamhet. Min uppgift är 
bl a att hjälpa församlingarna att hitta stu-
dentvärlden, så att man kan fokusera även 
på denna världen. 

Vad har varit det mest positiva i ditt jobb som 
studentpastor?
Just nu är jag upprymd, för jag har kommit 
från lunchbön på Universitetet. Vid första 

lunchbönen var vi två personer. Idag 
var vi sex studenter och två personal. 
Det är särskilt glädjande att få chan-
sen att lära känna kristna ungdomar 
och höra deras berättelser, hur de 
hittat trygghet och glädje i sin tro. 

Lunchböner har vi nu på samtliga 
Campus i Östergötland, dvs både i 
Linköping, Norrköping och Univer-
sitetssjukhuset.  

En särskilt glädjande sak det här 
året är att jag har fått se en student 
komma till tro. Det har varit upp-
muntrand att se förändringen i hans 
liv. Jag har fått hjälpa honom att växa 
i tron. Jag kunde även vara med vid 
hans dop. Sånt gör mig glad!

Jag tycker, att det är roligt att 
gå in i studentarbetet. Varje dag är 
ett äventyr genom att få se vad och 
vem jag ska möta. Det gäller att vara 
flexibel. Jag känner, att jag är ledd av 

Gud varje dag. Speciellt blir det naturligtvis, 
då jag får samtala med en eller flera studenter 
och leda dem fram till en kristen tro.

Tack för ett trevligt samtal!
GUDRUN EKLUND 

Mattias Sennehed, studentpastor vid Linköpings Universitet sedan ett drygt år tillbaka, 
predikar i Missionskyrkan söndag 13 oktober kl 11.00.



BARN
Dansgruppen Glow 8–10 år tisdag 17.00
Livia Ottosson, 070–631 11 91
Barnkören Joy! från 6 år onsdag 17.30
Obs! Övar i Lambohovskyrkan 
Stina Holmgren, 013–24 98 07
Barnmusik, 0–3 år fredag 09.30
Amanda Wedberg, 070–652 82 62 
Facebook-grupp Barnmusik i Missionskyrkan
Skattkistan, 4–10 år söndag 11.00
Stina Thörn, 073–041 70 46
På G, 10–13 år söndag kl.11.00
Elin Norberg, 072–542 20 24

UNGDOM 

Maria Linder, tel 013-24 98 12
www.missionskyrkanlinkoping.se

YTTERLIGARE INFO

AKTIVITETER

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år torsdag18.00
Marre Staaf, 070–171 09 29
Upptäckarscout, 10–13 år torsdag 18.00
Daniel Hällgren, 073–091 69 31
Äventyrarscout, 13–16 år torsdag18.00
Tomas Gardström, 070–639 15 47
Scout i Lambohovskyrkan torsdag 18.00
Veronika Granat, 070–624 28 46
Scout i Ekängen torsdag18.00
Monica Johansson, 073–370 03 44

Konfirmation, årskurs 8 fredag 16.00
Maria Linder, 013–24 98 12
Grandios, från årskurs 7 varannan fredag 19.00
Stina Holmgren, 013–24 98 07
The Bible, från årskurs 9 fredag kl.20.00
11 oktober, 8 november, 29 november
Maria Linder, 013–24 98 12
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STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokör tisdag 18.00
Jacob Wessbo, 013–24 98 08
Gospelkören Revoice, 19-35 år onsdag 18.30
Lovisa Kienzler, 073–777 25 86
Se Instagram-kontot revoicegospel och Facebook-
sidan Revoice Gospel Choir 
Ekumenisk bön- & lovsångsmässa
Domkyrkan 18/10, 15/11, 13/12 fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångs-
mässa i Linköpings domkyrka
After Church söndag 13.00
20 oktober, 1 december
Maria Linder, 013-24 98 12
Mångkulturell Innebandy söndag 18.00
Daniel Grönbäck, 070–287 26 28 
Se Facebook-gruppen Mångkulturell innebandy

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

OKTOBER
3 18.30 Kurs: Nådegåvor Del 1
4 18.00 Equmenias årsmöte
10 18.30 Kurs: Nådegåvor Del 2
11 20.00 The Bible
12  Regionstämma Equmenia Öst

i Jönköping
17 18.30 Kurs: Nådegåvor Del 3
18 19.00 Konsert med Erik Tilling
 20.00 Ekumenisk bön- och lov-

sångsmässa i Domkyrkan
19-20 Grandios-hajk i Linghem
20 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 13.00 After Church
24 18.30 Kurs: Nådegåvor Del 3

Fredagshäng
I höst kommer det att vara Fredagshäng fredag 8 
november kl 17.30–20.00. Alla är varmt välkomna 
till den kvällen, 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 Fredags-
hänget. Hoppas vi ses!

PASTOR MARIA LINDER OCH
UNGDOMSLEDARE LINNEA HULTMAN ARAYA

Välkommen till årsmöte!
Fredag 4 oktober kl 18.00 är det Equme-
nias årsmöte. Då fattar vi en massa 
viktiga beslut om vår förening och 
verksamhet. Under kvällen äter vi 
också pizza, har en andakt och avslutar 
med film. Välkomna! 

UNGDOMSRÅDET

Sidor
Equmenia Missionskyrkan Linköping
Missionskyrkan i Linköping
Revoice Gospel Choir
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa

Grupper
Ungdom Equmenia Missionskyrkan i 
Linköping
Unga vuxna, Missionskyrkan i Linköping
Unga vuxna i Linköpings kyrkor
Mångkulturell innebandy
Barnmusik i Missionskyrkan

SOCIALA MEDIER

equmenia_missionlkpg
revoicegospel

Ny ungdomskör startar
Varmt välkommen till ungdomskören! Vi träffas på 
tisdagar kl 18.30-20.00 med start 24 september. Alla 
som går i 7:an till och med 3:an på gymnasiet får 
vara med. Stina Holmgren och Andréas Johansson 
leder kören, kontakta gärna någon av dem för mer 
info. Det blir kul!

STINA HOLMGREN
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Bibelläsningsplan

Bibel och förbön oktober 2019

Bibel och förbön oktober 2019
Vecka 40 Söndag 29 september-lördag 5 oktober
Söndag Lukasevangeliet 15:11-32 Liknelsen om den 
förlorade sonen (Ordspråksboken 29:3)
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. Förlå-
telse och tro (Jesus Syraks vishet 19:13-17) 
Fredag Lukasevangeliet 17: 7-10 Liknelsen om tjä-
naren 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: Scoutverksamhe-
ten, 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 all kyrklig verksamhet i Linkö-
ping, 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 missions-
församling, 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 fortsät-
ter 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 41 Söndag 6 oktober-lördag 12 oktober
Söndag Lukasevangeliet 17:11-19 Tio spetälska 
botas (Tredje Moseboken13:45-46, 14:1-14)
Måndag Lukasevangeliet 17:20-37 När Guds rike och 
Människosonen kommer (Första Moseboken 6:5-8)
Tisdag Lukasevangeliet 18:1-8 Liknelsen om änkan 
och domaren (Jesus Syraks Vishet 35:15-18
Onsdag Lukasevangeliet 18:9-14 Liknelsen om fari-
sén och tullindrivaren (Psaltaren 51:3-5)
Torsdag Lukasevangeliet 18:15-17 Jesus och barnen 
(Markusevangeliet 10:13-16)
Fredag Lukasevangeliet 18:18-30 En man som ägde 
mycket (Första Timotheosbrevet 6:9-10)
Lördag Tacksägelsedagen: Rubrik: Lovsång: Mat-
teusevangeliet 15:29-31, Jeremia 31:3-6, Uppenba-
relseboken 4:8-11, Psaltaren 65:9-14

Vecka 42 Söndag 13 oktober-lördag 19 oktober
Söndag Lukasevangeliet 18:31- 34 Tredje förutsä-
gelsen om Människosonens lidande (Johannese-
vangeliet 19:1-3)
Måndag Lukasevangeliet 18:35-43 En blind man 
utanför Jeriko botas (Matteusevangeliet 9:22-31)
Tisdag Lukasevangeliet 19:1-10 Tullindrivaren Sacka-
ios (Andra Moseboken 22:1)
Onsdag Lukasevangeliet 19:11-27 Liknelsen om de 
tio punden (Apostlagärningarna 1:6)
Torsdag Lukasevangeliet 19:28-40 Intåget i Jerusa-
lem (Andra Kungaboken 9:13)
Fredag Lukasevangeliet 19:41-44 Jesus gråter över 
Jerusalem (Jesaja 6:9-33)
Lördag Artonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Att lyssna i tro: Markusevangeliet 10:17-27, Femte 
Moseboken 30:11-16, Jakobsbrevet 2:8-13, Psaltaren 
19:8-15

Vecka 43 Söndag 20 oktober-26 Oktober
Söndag Lukasevangeliet 19:45-48 Templet renas 
(Jeremia 7:9-11)
Måndag Lukasevangeliet 20:1-8 Frågan om Jesu 
fullmakt (Apostlagärningarna 4:1- 10)
Tisdag Lukasevangeliet 20:9-19 Liknelsen om ar-

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. Någon 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 intro-
duktionen till Lukasevangeliet, som publice-
rades 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 ”Lu-
kas läkaren” som omnämns i flera av Paulus 
brev (t.ex. Kolosserbrevet 4:14).

• Lukas betonar särskilt: vikten av omvän-
delse 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 Lu-
kas 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 (Lukasevang-
eliet 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 där-
med sitt evangelium på korset.
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rendatorerna i vingården (Jesaja 5:1-7)
Onsdag Lukasevangeliet 20:20-26 Frågan om skatt 
till kejsaren (Romarbrevet 13:1-7)
Torsdag Lukasevangeliet 20:27-40 Frågan om upp-
ståndelsen (Femte Moseboken 25:5-10)
Fredag Lukasevangeliet 20:41-44 Är Messias Davids 
son? (Psaltaren 110:1)
Lördag Nittonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Trons kraft: Johannesevangeliet 9:1-7,24-39, Första 
Moseboken 15:5-6, Första Timotheosbrevet 6:11-12, 
Psaltaren 73:23-26

Vecka 44 Söndag 27 oktober-lördag 2 november
Söndag Lukasevangeliet 20:45-47 Anklagelser mot 
de skriftlärda (Matteusevangeliet 23:1-36)      
Måndag Lukasevangeliet 21:1-4 Änkans gåva (Andra 
Kungaboken 12:9-15)
Tisdag Lukasevangeliet 21:5-6  Templets föregående 
fall (Mika 3:5-12)
Onsdag Lukasevangeliet 21:7-19 Kommande pröv-
ningar (Jesaja 19:2-25)
Torsdag Lukasevangeliet 21:20-24 Den sista stora 
nöden (Hosea 9:10-12)
Fredag Alla Helgons dag: Rubrik: Helgonen: Matteu-
sevangeliet 5:13-16, Jesaja 60:18-22, Hebreerbrevet 
12:1-3, Psaltaren 126
Lördag Söndagen efter alla helgons dag eller Alla sjä-
lars dag: Rubrik: Vårt evighetshopp: Johannesevang-
eliet 6:37-40, Job 17:15-16, Första Korinthierbrevet 
15:35-49, Psaltaren 116:1-9

Församlingsmöte 29 september
Söndag 29 september kl 13.00, direkt efter 
gudstjänst och kyrkkaffe, kallas Linköpings 
Missionsförsamlings medlemmar till försam-
lingsmöte.

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

Motionera till årsmötet 
Nu närmar sig vårt årsmöte och därmed finns 
möjligheten att skriva motioner dit. Har du 
en fråga du vill lyfta? Tankar, idéer eller för-
slag. Skriv då ned dessa och maila till ordf@
missionskyrkanlinkoping.se. Vi i styrelsen kan 
sedan hjälpa dig med eventuella formuleringar 
hur vi bäst lägger fram det på årsmötet.

FÖRSAMLINGSSTYRELSEN

Gemenskapseftermiddag
Varannan tisdag inbjuds till Gemenskapsef-
termiddag. Vid varje tillfälle serveras kaffe 
och gott bröd. 

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!

Tisdag 22 oktober kl 14.00 är temat Duo 

På kyrktorget
Anita och Kurt spelar och sjunger till dragspel, 
klarinett och piano. Det blir kända visor men 
även klassisk musik med Anita Johansson och 
Kurt Anneborg.

Tisdag 5 november kl 14.00 är temat En 
musikalisk världsomsegling. Martin Wettin 
sjunger och spelar gitarr. Programmet inne-
håller både profan och sakral musik. Det blir 
omväxlande med Nordisk folkton, Ameri-
kansk Country Blues, Samba och Indisk Raga.

Tisdag 19 november kl 14.00 är temat 
Varje människas berättelse är viktig. Carina A 
Mattson och Christina Nilsson har tillsam-
mans gett ut en novellsamling med fristående 
berättelser och är på väg att ge ut ytterligare 
två novellsamlingar. Carina säger att det är 
viktigt att vara måna om berättandet.

Tisdag 3 december kl 14.00 blir det Advents-
kaffe och adventssång. Diakon Eva Milton och 
församlingsmusiker Jacob Wessbo medverkar.

GUDRUN EKLUND

Ekonomifrukost fortsättning
Församlingsstyrelsen inbjuder församlingen 
till en ekonomifrukost. Vi pratar om vår 
inställning och relation till pengar med syftet 
att få fler perspektiv och våga vara ärliga med 
att det finns olika förhållningssätt till pengar. 
Samtalet kommer nog också in på tankar 
kring våran tid, då vi i olika tider i livet har 
mer eller mindre av både pengar och tid.

Vi kommer tillsammans att få lyssna till 
olika människor och tankar samt ges möjlig-
het att prata med varandra.

Frukosten beräknas vara klar i god så 
att de som vill kan ta en promenad innan 
gudstjänsten.

Eventet är mycket barnvänligt på det sättet 
att vi tycker det är rimligt att barn låter lite 
under en frukost utan att det behöver kännas 
störande. Prata gärna med din umgängeskrets 
och bjud med fler. Alla är välkomna!

FÖRSAMLINGSSTYRELSEN GENOM ANNA RANGSJÖ
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Gudstjänster och möten

14.00 Konstföreningens årsmöte
 Läs mer på sidan 17.

6 SÖNDAG 16:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Döden och livet. Maria Linder. Jubi-

leumsinsamling. Kyrkkaffe. Ny i stan.
18.00 Konsert
 Temptation Jazz Band och Magnus 

Bäcklund. Läs mer på sidan 16.
8 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Gud är redan där. Emma Dahlberg. 

Läs mer på sidan 13.
10 TORSDAG
18.00 Nattvardsgudstjänst
18.00 Gåvoupptäckarkurs
 Läs mer på sidan 6.
11 FREDAG
20.00 The Bible

12 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
13 SÖNDAG Tacksägelsedagen
11.00 Gudstjänst
 Lovsång. Mattias Sennehed, student-

pastor. Revoice. Jubileumsinsamling. 
Kyrkkaffe. Läs intervju med Mattias 
Sennehed på sidan 10.

14 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i S:t Lars kyrka
17 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Dikt och tankar! Birgitta Jacobsson 

läser dikter samt och visar bilder. I 
direkt anslutning till denna samling 
har RPG också sitt årsmöte. Läs mer 
på sidan 3.

18.00 Nattvardsgudstjänst
18.00 Gåvoupptäckarkurs Läs på sidan 6.
18 FREDAG
19.00 Konsert med Erik Tilling
 i Domkyrkan.

20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan.
19 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
20 SÖNDAG 18:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Att lyssna i tro. Marcus Lind. Jubi-

leumsinsamling. Kyrkkaffe. After 
Church.

22 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Duo Anita och Kurt spelar och sjunger 

till dragspel, klarinett och piano. Anita 
Johansson och Kurt Anneborg. Läs 
mer på sid 13.

24 TORSDAG
18.00 Nattvardsgudstjänst
18.00 Gåvoupptäckarkurs
 Läs mer på sidan 6.
26 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
18.00 Konsert med Tobias Hedlund
 Läs mer på sidan 16.
27 SÖNDAG 19:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Trons kraft. Tomas Röjder. Nya 

ungdomskören sjunger. Jubileums-
insamling. Kyrkkaffe.

28 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i Missionskyrkan
31 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Tornedalen i mitt hjärta. Om mina 

och min familjs laestadianska erfa-
renheter. Bror-Tommy Sturk berättar.
Läs mer på sidan 3.

18.00 Nattvardsandakt

Samlingar för bön
• Morgonbön mån-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Uppehåll under sommaren.
• Bön inför gudstjänsten 30 minuter före guds-

tjänstens början i andaktsrummet.
• Pilgrimsvandring vid Stångån tillsammans 

med S:t Lars församling. Tisdagar. Start kl 09.00 
i S:t Lars kyrka. Avslutning i Martas Café.

Missionskyrkan

September
26 TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt

28 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.

29 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
 Apostlagärningarna - Tungotal. Mar-

cus Lind. Kyrkkaffe.
13.00 Församlingsmöte
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
 Domkyrkoförsamlingen ansvarar.

30 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i Missionskyrkan

Oktober
3 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Gömda och glömda platser i Östergöt-

land. Anjo Praesto, Östergötlands 
Museum. Läs mer på sidan 3.

18.00 Nattvardsgudstjänst
18.00 Gåvoupptäckarkurs
 Läs mer på sidan 6.

4 FREDAG
18.00 Equmenias årsmöte Läs på sidan 11.

5 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
13.00 Vernissage
 Eva Thorén, målningar. Se sid 16-17.



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

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

kan på söndagar kl 11.00 bjuds alla barn in till olika 
samlingar, beroende av ålder.

0-4 år Leksaker m.m. finns i rummet Brunnen en 
trappa upp i Missionskyrkan.

4-9 år Skattkistan. Olika program varje söndag.
10-13 år På G. Olika program varje söndag.

Uppehåll under sommaren.
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Lambohovskyrkan
September
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. Kyr-

kokören. Jazz- och gospelkören 
Fröjda. Festligt fika efter gudstjäns-
ten.

10 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa Bernt Åkerblad.

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!

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. Kontakt: Eva Milton, tel 013-249805.

Tisdagar
09.00 Pilgrimsvandring vid Stångån tillsam-
mans 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.

Onsdagar
18.00 SFA-gruppen (fd Svenska Frälsnings-
armen). 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.

Torsdag
10.15 Värkliga människor. Udda veckor. Kon-
takt: 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
18.00 Kurs nådegåvor (oktober-november, ej 
vecka 44). Läs mer på sidan 6.

Söndag
10.30 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst
13.00 After Church En gång i månaden. Kontakt: 
Maria Linder, tel 013-249812.

13 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Maria Åkerström. Bernt Åkerblad 

avtackas. Barnkören Joy medverkar.
15.30 Jazz i Lambohov
 Kostnad 50 kr inklusive fika.
16 ONSDAG
08.30 Morgonmässa Maria Åkerström.
17 TORSDAG
18.00 Lovsångsmässa Linda Cederholm.
20 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Jenny Ahlén. Hesa röster medverkar.
24 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
 Maria Åkerström.
18.30 Föreläsning
 FN-tema med Thomas Hammarberg, 

riksdagsledamot, diplomat, lärare och 
journalist.

27 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Jenny Ahlén. Kyrkokören medverkar.
30 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
 Linda Cederholm.
31 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.

November
3 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Linda Cederholm. Jazz- och gospel-

kören Fröjda.

November
2 LÖRDAG Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst
 Helgonen. Erika Svensson, sång. Kyrk-

kaffe.
3 SÖNDAG efter Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan
 Vårt evighetshopp. Marcus Lind. 

Insamling till Region Öst av Equme-
niakyrkan. Kyrkkaffe.
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På kulturfronten
Konsert med Temptation Jazz Band och 
Magnus Bäcklund
Temptation Jazz Band möter vår folkkära 
Magnus Bäcklund med ett program som 
bjuder på svängiga Jazzstandards och pärlor av 
George Gershwin, Ray Charles, Cole Porter, 
Richard Rodgers med flera.

Konserten är söndag 6 oktober kl 18.00. 
Biljetter finns att köpa i Missionskyrkans 
informationsdisk. Priset är 150 kr. Har man 
Corren MERA får man köpa biljetterna lite 
billigare, 100 kr.

Konsert med Tobias Hedlund
Tobias Hedlund med band från Göteborg gör 
konsert i Missionskyrkan lördag 26 oktober 
kl 18.00. Maria Lundgren är solist, Markus 
Lundgren kontrabas, Daniel och Anna 
Grönbäck och Hanna Örnberg m.fl. är med 
i vokalensemblen. Det blir en miniturné då 
konserten också görs i Eskilstuna dagen innan 
och på söndagen i Tabernaklet, Göteborg.

Ur David Medias text: Tobias Hedlund 
Ensemble bildades 2012 då även debutskivan 
”SE” släpptes. Gruppens gränsöverskridande 
musik och välformulerade texter fick strålande 
recensioner.

Provisorium är andra skivan från Tobias 
Hedlund Ensemble. Musiken kan beskrivas 
som en blandning av svensk folkmusik, jazz, 
klassiskt och pop. Texterna i sångerna är ofta 
hämtade från eller inspirerade av Bibeln. De 
lyfter flera teman, men i centrum finns det 
bibliska obevekliga hoppet som sträcker sig 
bortom alla provisorier. Instrumenteringen 
är slagverk, flöjt/sopransax, elgitarr/akustisk 
gitarr, cittern, kontrabas, fiol, cello och tramp-
orgel. Vi hör även en femstämmig vokalen-
semble som får visa sin bredd i stycken som 
drar åt både det jazziga och klassiska hållet.

Biljetter finns i Missionskyrkans informa-
tionsdisk. Pris: 120 kr. Student och pensionär: 
80 kr. Barn under 10 år: Gratis.

JACOB WESSBO

Ny ungdomskör startar
Varmt välkommen till ungdomskören! Vi träf-
fas på tisdagar kl 18.30-20.00 med start 24 sep-
tember. Alla som går i 7:an till och med 3:an 
på gymnasiet får vara med. Stina Holmgren 
och Andréas Johansson leder kören. Kontakta 
gärna någon av dem för mer info. Det blir kul!

STINA HOLMGREN

Fragment – en utställning med arkitek-
toniska inslag
Eva Thorén ställer i höst ut bilder i Galleri 
Magnifik med vernissage lördag 5 oktober kl 
13.00. Eva är för många en välkänd konstnär 
i vårt Galleri. Hon har haft tre separatutställ-
ningar, år 1998, 2002 och 2006 och också 
medverkat i en samlingsutställning hos oss. 

Idag vill inte Eva kalla sig konstnär. Titeln 
känns väl stor och förpliktigande menar hon. 
Istället vill hon gärna kalla sig för ”bildska-
pare”, en titel som låter spännande och som 
hon kommer att förklara innebörder i för 
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Årsmöte med föreläsning om domkyrkan
Lördag 5 oktober kl 14.00 har Konstföreningen 
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 traditionsen-
ligt smörgåstårta, kaffe och kaka till självkost-
nadspris. 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 Gal-
leri Magnifik. Se information om det här i 
tidningen. Varmt välkomna till båda evene-
mangen!

KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIKS STYRELSE
GUNILLA AXELSON, ORDFÖRANDE

BIRGITTA JACOBSSON, INFORMATÖR

Domkyrkans konstskatter är temat för föreläsning 5 oktober.Exempel på verk av Eva Thorén som ställer ut i Galleri Mag-
nifik med vernissage lördag 5 oktober kl 13.00.

besökare på vernissagen. 
Bilderna på tidigare utställningar har bl a 

haft starka, lugna kvinnor som motiv. Musslor 
och stegar placerade i olika rutmönster har 
också varit ett signum för Eva. Till den här 
utställningen kommer det in nya motiv häm-
tade från resor där Eva sett delar, fragment av 
broar eller hus som hon blivit fascinerad av. 
Hon har tagit foton på motiven och sedan ta-
git med dessa hem till ateljén och låtit bilderna 
inspirera måleriet. Men musslan och stegen 
är fortfarande för Eva starka symboler som 
också finns med i denna utställning på ett eller 
annat sätt. Musslan gillar Eva som form och 
hon menar att den är ”mitt avtryck”. Stegen 
symboliserar olika nivåer, ett slags rörelse, en 
nivå kan med ett eller flera steg leda till en ny 
nivå. Den nya nivån kan ge nya perspektiv, 

både konkret och bildligt, att betrakta och 
förstå sig själv och sin omgivning utifrån. 

ELISABETH AHLSTRAND GALLERIGRUPPEN

Magnus Bäcklund (övre bilden) och Temptation Jazz Band 
(nedre bilden) ger gemensam konsert i Missionskyrkan 
söndag 6 oktober kl 18.00.

Tobias Hedlund 
med band och 
några sångare 
o c h  m u s i k e r 
från Missions-
kyrkan bjuder 
på konsert lör-
dag 26 oktober 
kl 18.00
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Livet i Lambohovskyrkan

Livet i Lambohov
Till ”livet i Lambohov” hör att vi har fått en 
ny diakon, Susanne Thomsen, som började 
sin tjänst 1 augusti. Till detta kommer även 
att vår gemensamma barnkör ”JOY” fått en 
ny ledare, Stina Holmgren, och en ny pianist, 
Morgan Filipsson. Ett par nyheter finns att 
rapportera vad gäller verksamheten; varje tors-
dag möts nu en samtalsgrupp för att ta sig an 
några av de stora, och ibland svåra, frågorna 
om tro, Bibel, livet. Tisdagarnas kvällsmässor 
har flyttats till torsdagar klockan 17.30.

”Livet i Lambohov” är ju rubriken här 
ovan. Det är förstås tänkt att den rubriken 
ska vara en slags guide in till den tjänst som 
Missionsförsamlingens pastor har i denna 
snart 40-åriga del av Linköping. Från början 
av det samverkanslivet i Lambohovskyrkan 
var det också verkligen så. Missionspastorns 
huvudsakliga arbetsfält var just Lambohov 
och Lambohovskyrkan. Under en tid, när 
Nisse Norén var vår man i Lambohovskyrkan, 
kom även Mjärdevi Science Park att ingå i 
tjänsten. Nisse tog sig an uppdraget att vara 
arbetslivspastor där.

Numera skulle en mer heltäckande rubrik 
kunna vara ”Livet i Slaka Nykils pastorat”. 
För det är så utvecklingen har varit. Svenska 
kyrkans församlingar i Gammalkil och Nykil 
och Ulrika har också betjänats av missions-
församlingens pastor. Ekumenikens skeenden 
sprider sig. Det är helt i sin ordning.

Nyss satt jag mitt emot Missionsförsam-
lingens förste pastor i Lambohovskyrkan, 
Stefan Åsander. Båda har vi haft och har nöjet 
att vara i tjänst i Lambohovskyrkan. Stefan 
var den förste, och jag är den siste. Nej, det 
var inte en gravölsmiddag vi deltog i. Vi hade 
nöjet att vara med på Silverfesten i Missions-
kyrkan. Många erfarenheter och intryck och 
insikter med adress Lambohovskyrkan hann 
vi dela med varandra tvärs över bordet.

Att få vara den förste, som Stefan fick vara, 
torde ha varit en riktigt utmanande resa. Då, 
för drygt 30 år sedan, fanns det inget centralt 

samverkansavtal mellan Svenska Missions-
kyrkan och Svenska kyrkan. Viljan att vara 
missionerande i den nya stadsdelen, trohet 
mot det egna samfundet, frånvaron av rädsla 
för att pröva något nytt fick vara vägledande 
vid utformningen av samverkanslivet. Min 
övertygelse är att faktorerna ”ödmjukhet, 
nyfikenhet, respekt, tacksamhet och stolt-
het” fick plats och kom att påverka redan 
från början. Så har det också fortsatt. Alla de 
missionspastorer – ingen nämnd och ingen 
glömd! - som fått förmånen att vara i tjänst i 
Lambohovskyrkan har var och en på sitt sätt 
gett substans åt denna form av ekumenisk 
verkstad. Stort tack!

Att vara den ”siste” är inte särskilt upplyf-
tande. Ärligt talat, jag sörjer över att vilja och 
resurser hos Equmeniakyrkan inte räckte till. 

Ett uppriktigt tack till Linköpings Mis-
sionsförsamling för att jag i några olika 

Nytt avtal om Lambohovskyrkan
Under våren utarbetade avtalsgruppen ett 
nytt förslag på samarbetsavtal mellan Linkö-
pings Missionsförsamling och Lambohovs 
församling om det gemensamma arbetet i 
Lambohovskyrkan. Den praktiska konse-
kvensen av förslaget till nytt avtal är att vi 
från Missionskyrkan kommer att bemanna 
med en personal en söndag i månaden från 
och med januari 2020. Ibland kan detta också 
innebära att Lambohovskyrkan sammanlyser 
sin gudstjänst till Missionskyrkan. När det 
gäller innehållet i avtalet så väntar vi just nu 
på besked från domkaptilet i Linköpings stift 
om hur de ställer sig till behörighetsförklaring 
av pastorer ordinerade i Equmeniakyrkan. Vi 
hoppas på en positiv lösning i denna fråga. 
Om inte så kommer vi en söndag i månaden 
att fira Lambohovsgudstjänst istället för 
Lambohovsmässa. Då rundar vi det eventuella 
problemet. Det vi redan nu kan berätta om 
är att vi söndag 12 januari 2020 sammanlyser 
vår gudstjänst till Slaka kyrka. Där kommer 
vi att fira mässa tillsammans och därefter ha 
en fest i Lambohovskyrkan, då vi planerar 
att skriva under det nya avtalet. Boka därför 
redan nu in det datumet! Det kommer att bli 
en rolig dag och starten på det nya kapitlet i 
vårt samarbete.

MARCUS LIND

omgångar fått förtroendet att vara Missions-
församlingens pastor i Lambohovskyrkan/
Slaka-Nykils pastorat. Ett lika uppriktigt tack 
till de arbetslag i Lambohovskyrkan/Slaka-
Nykils pastorat som jag fått samarbeta med. 
Tack för det kollegiala livet!

Min förhoppning och bön är att den form 
av samverkan som nu tar form i och med det 
nya avtalet skall få vara till välsignelse och en 
kraftfull aktör inom såväl Lambohovskyrkan 
som Linköpings Missionsförsamling.

BERNT ÅKERBLAD



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

Roxengatan 13, Linköping

Annonsera i Medljus!
Då syns din annons bättre!

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

Missionskyrkans egen
brödleverantör

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

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

”Allt från den fina bröllopsmiddagen till 
den enklare tillställningen.

Vi har något för alla!”

Bröllop • Catering
Lunchservering

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

www.restaurangviktor.se

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

Välkommen!

telefon 013-24 98 21

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

www.westergrensbegravningsbyraer.se

Personlig service
dygnet runt.

Tel 013-12 20 59
Apotekaregatan 10
582 27 Linköping

Som medlem får du bl a följande förmåner:
• Goda möjligheter att vinna konst 
• När du köper konst i Galleri Magnifik erhåller 

du 10 % avdrag
• Intressanta besök hos konstnärer och andra 

utställningar
•  Skriftlig inbjudan till Galleri Magnifiks vernis-

sager

BLI MEDLEM I 
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

Årsavgift 300 kr (studerande 150 kr). Betala till 
plusgiro 18 30 546-6. Märk inbetalningen med 
namn och mailadress!
Frågor till kassör Arne Jacobsson, tel 070-291 99 
13, epost arne@jacobsson.se

Konst-
föreningen

Annonsera i Medljus!
Då syns din annons bättre!

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



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

Stina Thörn med sonen Tage, 5 år.

Jag uppskattar att det är en sådan bredd i församlingen!
Välkommen till en intervju per mail Stina Thörn! 
Berätta litet om din barndom!
Jag föddes i Jönköping för 35 år sedan men har 
egentligen inte så många minnen från Nor-
rahammar, den mindre ort utanför Jönköping 
som vi bodde i mina sex första år. Pappa är 
smålänning men mamma är göteborgare så vi 
flyttade tillbaka till hennes hemtrakter när jag 
skulle börja förskoleklass. Min pappa är pastor 
och fick då arbete i Kungälvs Missionskyrka. 
Jag fick gå hela min skolgång i Kungälv och tog 
studenten där. Vi är tre syskon och jag minns 
min barndom med glädje. Mamma och pappa 
har alltid pusslat med sina arbetsscheman och 
varit hemma mycket med oss. Jag var med i 
både barnkör, söndagsskola, nying och scout i 
kyrkan. Som familj var vi ute mycket i naturen 
med friluftsliv av olika slag, något jag fortfa-
rande uppskattar mycket. 

När kom du första gången i kontakt med kris-
tendomen?
I och med pappas arbete som pastor har det 
alltid varit en självklarhet för mig att växa upp 
i kyrkan. Båda mina föräldrar har en tro som 
speglar av sig i deras liv på ett naturligt sätt. 
Kyrkan, bönen, samtal och diskussioner om 
Gud och om tron har därför varit vardagliga 
för mig på ett väldigt härligt sätt. Sen var det 
väl först i tonåren som jag på allvar tog beslu-
tet själv att tron även var det jag ville ha som 
grund i mitt liv. Efter studenten gick jag ett år 
på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och där 
fick jag chansen att ytterligare fördjupas i tro 
och kunskap kring Bibeln. Därifrån hamnade 
jag sedan i Växjö och arbetade med barn och 
ungdomar i Missionskyrkan under tre år. Det 
var väldigt utvecklande och värdefulla år. Det 
var också i Växjö som jag sedan träffade min 
nuvarande man.

Fick du någon yrkesutbildning?
Ja, redan som 12 åring bestämde jag mig för 

att bli läkare och den drömmen levde sedan 
kvar. Det var så vi hamnade här i Linköping, 
genom att jag kom in på läkarprogrammet här. 
Det som skulle vara en studieort utvecklades 
istället till en hemort och vi har nu bott här i 
tio år. Jag arbetar på en vårdcentral i utkanten 
av Linköping och trivs ypperligt!

Familj?
Ja, Andreas och jag har nu varit gifta i 10 år. 
Vi har Tage som är 5 år och Maja som är 2 år. 
Aktiva och envisa barn precis som vi.

På vilket sätt känner du dig involverad i arbetet 
med Linköpings Missionsförsamling?
På en av mina första gudstjänster i Missionskyr-
kan i Linköping var Morgan Filipsson framme 
och informerade om att det behövdes ledare 
i Skattkistan. På så sätt kom jag med i den 
ledargemenskapen och där har mitt hjärta och 
engagemang funnits sedan dess. 

Berätta litet om hur en söndag i Skattkistan kan 
utformas!
På skattkistan börjar vi alltid med att träffas 
i storgrupp. Då är det oftast barn mellan 0-9 
år. Vi sjunger, samlar in pengar (just nu till 
skolkit via Diakonia) och så får vi följa med 
in i dramats värld. Tidigare har det varit i en 
tidningsredaktion som händelserna utspelat sig 
men från och med från i år är platsen i stället 
ett café där olika människor möts. Ibland är det 
så att caféet gästas av en person från bibelns tid 
och ibland är det nutida människor som tillsam-
mans råkar ut för händelser som kan knyta an 
till en bibelberättelse.

Fördelen är att i dramat kan allting hända! 
Efter dramat brukar vi kort knyta an till bi-
belberättelsen på nytt och vad det kan betyda 
i våra liv och avsluta med att be. Sen delar 
vi upp oss i åldersgrupper och leker, pysslar 
eller pratar vidare! Det är full fart hela tim-
men och oftast är man både full av glädje och 
genomsvettig när det är dags för kyrkkaffe. 
Det är verkligen ett privilegium att få vara 
skattkisteledare!

Vad uppskattar du mest i församlingens arbete?
Jag uppskattar att det finns en sådan bredd i 
församlingen. Det finns något för de allra flesta 
smakerna och det tror jag är viktigt både i en 
stor stad och i en stor församling. För mig är 
söndagens gudstjänst navet. Jag uppskattar att 
det är människor i alla åldrar som tar sig tid att 
hälsa och uppmärksamma en när man kommer.

 Vad vill du hälsa läsarna av Medljus?
Jag tror att vi kan bli ännu bättre på att se 
varandra och ta oss tid för möten som berör. 
Kanske kan du utmana dig själv nästa gång du 
är i kyrkan att prata med någon du inte känner, 
kanske behöver just hen ett uppmuntrande ord 
på vägen.

STINA THÖRN I DIALOG MED ROLF MALMBERG


