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God Jul och God ny Gudsbild
NUMMER 15 AV ILLUSTRERAD VETENSKAP ligger på 
köksbordet och med gula versaler på svart 
botten förkunnar den att Jorden är Värl-
dens turligaste planet. Sannolikheten för att 
vår planet skulle uppstå har beräknats till 
0,0000000000078125%. Vår livliga och 
grönskande planet borde statistiskt sett ha 
slukats av Jupiter, blivit sönderbombad av 
kosmisk strålning och varit syrefri. Bland 
annat. Nu har forskare sammanfattat nio 
lyckoträffar, som samverkat till det bästa. Oh, 
ett gudsbevis! vill jag utbrista. Gud har koll.

Fast ändå inte? Ute i vänstermarginalen 
på samma tidningsomslag, som basunerat ut 
mitt gudsbevis, ser jag en livboj. Det är 25 år 
sedan kaptenen på Estoniafärjan ropade ut 
”Mayday, mayday”, varefter båten med 852 
passagerare och besättning sjönk till botten av 
Östersjön. De som överlevde har haft ett svårt 
trauma att bearbeta. Ja, en hel pingströrelse 
försattes i kris när två tredjedelar av eleverna 
i Jönköpings bibelskola omkom, läser jag i 
Dagen. Ny marin teknik innebär att just en 
sådan katastrof aldrig kan hända igen. Men 
andra. En behöver inte vara Nostradamus för 
att inse det. Så, vi kan inte riktigt värja oss för 
den gamla teodicé-frågan, alltså: ”Om Gud 
finns och är god, hur kan Gud då tillåta att 
ont sker?” Det filosofiska svaret lyder: An-
tingen A. Gud finns inte, eller B. Gud finns, 
men är inte god.

SÅDANT BORDE INTE SKRIVAS i församlingsbladets 
julnummer. Nej, det vore ondska i sig att 

avsluta just här. Därför tragglar jag vidare 
och ser någon slags öppning i denna mot-
sägelsefullhet. Båda sakerna, skapelseundret 
och Estoniakatastrofen berättar något för 
mig, som jag ändå kan fatta till viss del, om 
människans totala beroende av Gud. Paulus 
talar till de nyhetstörstande atenarna om en, 
för dem, okänd gud, som ger alla ”liv och anda 
och allt” och han förkunnar också skälet till 
att Gud satt oss på den blå planeten: ”Det har 
han gjort för att de skulle söka Gud och kanske 
kunna treva sig fram till honom — han är ju 
inte långt borta från någon enda av oss. Ty i 
honom är det vi lever, rör oss och är till, som 
också några av era egna skalder har sagt: Vi 
har vårt ursprung i honom.” (Apg 17:27-28)

DANIEL SVENSSON ÄR EN AV de bibelskoleelever, som 
överlevde färjekatastrofen. Han säger i Dagen 
(27/9) att hans kval inte nämnvärt skiljer sig 
från andra överlevares, som saknar gudstro. 

Jennie 
Roitto

FÖRSAMLINGSMEDLEM

Han ser hur Bibelns evangelier skildrar 
lärjungarnas högst mänskliga känslor, såsom 
rädsla på ett stormande hav eller oro inför 
framtiden. Det handlar om verkliga käns-
lor, sprungna ur sant mänskliga behov att 
känna sig trygg och älskad. Daniel önskar att 
kristna ska bli bättre på att prata om psykisk 
ohälsa – om vår sårbarhet, tänker jag. Det 
kan vara både mödosamt, skrämmande och 
inte minst pinsamt att sätta ord på det. Men 
att inte låtsas om vår sårbarhet är desto värre. 
När vi lyfter upp våra behov till ett medvetet 
plan; pratar om dem; kan vi också vinna en 
närmare relation med varandra och med Gud.

Gud är i sin oändliga kärlek pedagogisk 
och blir ett litet hungrigt och närhetstörs-
tande, ja krävande, barn för att illustrera 
detta beroende. När Jesus blir vuxen ger han 
oss själv tolkningsnyckeln till varför han 
blev människa i Matt. 18:4: ”De som gör 
sig själva små som det här barnet är störst i 
himmelriket.”

Att lyfta fram den blå planetens och vår 
mänskliga sårbarhet kan öppna hjärtats dörr 
för Gud.

”O mänsklighet, ställ dörr’n på glänt; Det 
är advent, det är advent!”

SKULLE DU VILJA VARA MED OCH GÖRA NÄSTA MEDLJUS?
Du kanske är duktig på layout, att kombinera text och bild till 
något som förhöjer läsvärdet? Ëller är du kanske en nyfiken 
natur som gärna undersöker företeelser och skeenden lite 
grundligare, eller försöka få läsekretsen att bättre lära känna 
en medmänniska? Eller kanske har du kameran i ständig 
beredskap, byter objektiv i en handvändning och tar bildbe-
handlingen till nya höjder? Oavsett vilken talang du besitter, 
skulle vi inte tveka att välkomna dig till vår mycket trevliga 
och kreativa redaktion! Hör gärna av dig om du känner igen 
dig! Maila (adress här bredvid) eller ring Per, tfn 0702-88 21 34. 

”
”O mänsklighet, 

ställ dörr’n på glänt; 
Det är advent, 
det är advent!”
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Stämningsfullt inför jul
Traditionsenligt inbjuder RPG till en 
stämningsfull eftermiddag torsdag 12 de-
cember kl 14.00, då vi får medverkan av 
församlingens anställda, som bjuder oss 
på  sång, musik och tal. Som traditionen 
bjuder kommer vi att få njuta av en god 
skinksmörgås och pepparkaka till kaffet.

Våren börjar med läkarbesök
Redan här vill vi informera om att tors-
dag 23 januari kl 14.00 möts vi igen till 
årets första RPG-samling. Vi gästas då av 
läkaren Elsa Hermansson som talar över 
rubriken Min onda led- varför värker det 
i min kropp.

Hur du skyddar dig mot bedrägerier
Här passar det också bra att berätta att 
torsdag 6 februari kl 14.00 gästar distrikts-
ordföranden för RPG Jan Ericsson med 
hustru Britt oss och informerar under 
rubriken Mig lurar du inte, om vikten att 
skydda sig mot till exempel bedrägerier 
och kommer också att beröra den så kall-
lade Framtidsfullmakten.

RPG i Missionskyrkan önskar alla en God 
Jul och ett Gott Nytt År!

Varmt välkomna till våra samlingar!
BIRGITTA LARSSON

Julen står för dörren...

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!

På intervju

Nya ledamöter i församlingsstyrelsen
Linköpings Missionsför-
samling har haft årsmöte. 
Vid detta tillfälle valdes 
Lena Ekermo och Pernilla 
Thorstenson till nya le-
damöter i församlings-
styrelsen. Medljus har fått 
ett samtal med Lena och 
Pernilla.

Lena: Presentera dig lite 
kort!
Jag har växt upp i Väs-
terås och flyttade till 
Linköping 1974 för att 
utbilda mig till lärare. 
Här i Linköping träffade 
jag Bengt och vi gifte 
oss. Vi har fyra barn och ett barnbarn. Jag är 
nybliven pensionär efter att ha arbetat som 
lärare i 43 år.  

Jag har varit med i församlingsstyrelsen 
tidigare. Innan vår kyrka byggdes var jag 
med i den förberedande idégruppen. Jag 
var också med i juryn för arkitekttävlingen. 
Vidare har jag varit scoutledare, söndagsskol-
lärare och sjungit i kören. En tid har jag varit 
med i Konstföreningen Magnifiks styrelse 
och i Ungdomsrådet. Sedan några år är jag 
kyrkvärd. 

Jag är mycket engagerad i de uppgifter jag 
går in i, särskilt tänker jag på den tid jag var 
med i Ny i stan-träffar.

Vad brinner du särskilt för inför din uppgift som 
ledamot i församlingsstyrelsen? 
Jag är mycket engagerad i Missionskyrkan och 
har en önskan att alla har det bra. Jag vill, att 
vi ska blicka tillbaka och tänka på varför vi 
byggde vår nya kyrka för 25 år sedan. Tänk, 
att vi vågade satsa! 

Liksom att det är viktigt med erfarenhet, är 
det viktigt att ta vara på de ungas entusiasm. 
Nu gäller det att tänka efter på vad som nu 

fungerar och var vi behöver tänka i nya banor! 
Det får inte bli en massa måsten!

Med tanke på min erfarenhet ser jag fram 
emot att vara en del i församlingens framtid.

Pernilla: Presentera dig lite kort!
Jag heter Pernilla Thorstenson och bor i 
Ljungsbro tillsammans med Magnus och vår 
dotter Ellen.

Jag kommer ursprungligen från Herrljunga 
och har vuxit upp med församlingen där som 
en naturlig del av mitt liv.

Till vardags jobbar jag på Sectra - ett medi-
cintekniskt företag i Linköping - med frågor 
kring organisation, planering och personal.

När jag inte jobbar är jag gärna ute i na-
turen och om vädret tillåter åker jag gärna 
skidor.

Vad brinner du särskilt för inför din uppgift som 
ledamot i församlingsstyrelsen? 
Jag hoppas att min personlighet och min 
erfarenhet från arbetslivet kan bli ett positivt 
tillskott i styrelsearbetet.

GUDRUN EKLUND
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Lena Ekermo och Pernilla Thorstenson valdes på Linköpings Missionsförsamlings årsmöte  
in som nya ledamöter i församlingsstyrelsen.
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På julfronten

Vill du bli en (Jul-)stjärna?
Eller tycker du bara att det är kul att få 
spela lite teater eller sjunga i en änglakör? 
Vi behöver folk som kan spela de olika 
rollerna i vårt julspel och sjunga i äng-
lakören på julafton klockan 11.00. Både 
barn och vuxna behövs! Kontakta Rikard 
Roitto, rikard.roitto@ehs.se, som håller i 
årets julspel.

Välkomna på Equmenias

Julmarknad
fredag 6 december kl 18.00-21.00

Kom hit och ha en riktigt trevlig kväll!
Här kan du bland annat handla bröd 
och hantverk i handelsboden, köpa 

lotter, fiska i fiskdammen, kasta gri-
sar eller fånga mums-mums.
Om du blir hungrig finns det 

korv, risgrynsgröt, mackor och kakor 
att köpa.

Du kan även lyssna på vacker sång 
av barnkören och delta i auktionen 
där det finns många fina saker att 

bjuda på.

Varmt välkommen!

Julkonsert med Temptation Jazz Band
Söndag 1 december kl 18.00 (på första Advent) 
har Temptation Jazz Band julkonsert i kyrkan. 
Konserten heter Let it snow och innehåller 
Julmusik på vårt vis som medlemmarna säger 
själva. Biljetterna kostar 50 kr och finns att 
köpa i informationen.

Vi sjunger in julen
Traditionsenligt kommer vi att sjunga in julen 
i år igen. Det gör vi söndag 15 december kl 
17.00. Medverkar gör församlingens musik-
grupper, men för att det ska bli riktigt bra 
måste vi vara många i församlingen som är 
med och sjunger in julen. Välkomna!

Julafton 
i gemenskap
Information om årets firande 

får du av
Eva Milton, telefon 013-24 98 05.

Insamling - Till jordens yttersta gräns
Equmeniakyrkans internationella insam-
ling i år är på temat Till jordens yttersta 
gräns och pågår 1 december-31 januari i 
hela Equmeniakyrkan. Det som samlas 
in kommer att användas till att sprida 
evangeliet via våra missionärer och sam-
arbetskyrkor i hela världen. Som det står 
i insamlingens beskrivning: Till jordens 
yttersta gräns delar vi ett evangelium 
som befriar, räddar och upprättar. Både i 
handling och i ord.

TOVA RESMANN
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Julefrid i juletid
I mellandagarna, när den värsta julstressen 
är över har vi några år haft en konsert med 
temat Julefrid i juletid. Kanske är det först 
när lugnet lagt sig som vi är kapabla att ta in 
vad julen handlar om. Söndag 29 december kl 
17.00 blir tiden för årets upplaga av Julefrid i 
juletid. Den ersätter den ordinarie 11-guds-
tjänsten. Hoppas att du kan ta dig tiden att 
komma till kyrkan för att meditera och tänka 
på julens mysterium, allt ackompanjerat av 
vacker julmusik.

JACOB WESSBO

Välkommen till julens program i Missionskyrkan!

Stämningsfullt i kyrksalen när det bjuds ”Julefrid i juletid”.
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På hundraårskalas
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På lägerfronten

Ännu en hundraåring i församlingen i år!
När jag går runt med församlingsposten brukar 
jag alltid ringa på hos Ingrid Andersson. Det blir 
naturligt att fråga om livet och hälsan, när jag vet, 
att Ingrid närmar sig 100-årsdagen som infaller 
21 december 2019. Nu senast blev Eila och jag 
inbjudna på en kopp kaffe och det blev en längre 
pratstund.

Ingrid föddes i Hogstad, strax väster om 
Mjölby på en gård med föräldrar och en 
storebror. Familjen var en del i den lokala 
församlingen. Redan på juniorläger träffade 
hon Karl-Axel från trakten kring Heda. Ing-
rid jobbade i hushållet på gården till dess att 
hon 1948 gifte sig med Karl-Axel. Han hade 
utbildat sig till bilmontör i samband med 
rekryten och fått anställning vid regementet. 
Hon flyttade då till Linköping. Deras första 
hem blev på Havregatan i Tannefors. Där blev 
Ingrid en del i den mycket aktiva syföreningen 
i Haga. Förutom att ha hand om hemmet och 
Per-Arne som föddes 1951, arbetade Ingrid 
åt Hemslöjden bland annat med detaljer till 
Skedevidräkten. Familjen flyttade senare till 
den nuvarande adressen på Garnisonsvägen.

I LINKÖPINGS MISSIONSFÖRSAMLING övergick Ingrid 
till eftermiddagssyföreningen, när den i Haga 
upphörde. Hon har också under många år 
gjort värdefulla insatser i kyrkans festkom-
mitté. Ingrid fick bromsa upp efter en hjärt-
infarkt, som krävde operation 1990. Hon har 
fått vård några gånger ytterligare för hjärtat.

Livet blev litet ensammare för några år 

sedan, då Karl-Axel blev sjuk och sista året 
före sin död inte kunde bo kvar hemma. När 
han dog för tre år sedan är det släkten, sonen 
Per-Arne med fru som bor i Kristianstad, 
deras tre barn som i sin tur givit Ingrid sju 
barnbarnsbarn, som förutom församlingen 
ger Ingrid den livsglädje hon utstrålar. På 
grund av att Ingrid inte känner sig så stark, 
blir det inte så många gudstjänstbesök. Vi 
önskar Ingrid allt gott för kommande dagar!.

SUNE LINDGREN KRETSTJÄNARE I EKKÄLLANDELEN AV KRETS 4

Ingrid Andersson blir 21 december 2019 Linköpings Mis-
sionsförsamlings tredje hundraåring! Vi gratulerar!

Missa inte församlingshelgen 28-30 aug!
Varför inte det? Kanske för det här, som är 
minnen jag bär med mig från tidigare helger/
läger: 
• Samvaro över generationsgränserna
• Många härliga barn!
• Känslan när både barn och vuxna samlades 

för att höra godnattsagor. Många minns Jag 
ska vara Maria (Sjövik 2000) och Prostens 
barnbarn (Sjövik 2002)

• Att ha tid för samtal med andra än de man 
oftast pratar med

• Att pyssla, sporta, klura…. 
• Att få planera och genomföra gudstjänst
• …och en massa annat! Vad minns du?
En viktig intention vi hade, när vi ordnade 
läger på Sjöviksgården i början på 2000-ta-
let, var att barnen skulle få chansen att hitta 
kompisar, som man sedan träffade i kyrkan, 
när hösten kom. Många av de barn, som var 
med på de lägren, finns fortfarande kvar, nu 
som unga vuxna, i vår gemenskap. 

Vi ses väl på Rallingsåsgården?
BIRGITTA JACOBSSON

Roligt har man på läger. Här en bild från lägret 2006 på 
Strandgläntan, Timmernabben.
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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

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.
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

Hälsning från församlingens årsmöte
Jag vill skicka en hälsning till alla i vår försam-
ling som inte hade möjlighet att vara med på 
årsmötet den 17 november. Vi som var där 
fick ta del av den bredd av verksamhet som 
församlingen bedriver. Församlingens två 
långsiktiga mål, att 2028 vara 300 gudstjänst-
deltagare och att samma år vara skuldfria, låg 
till grund för engagerade diskussioner. Många 
tog tillfället i akt att dela med sig om sin åsikt 
när vi diskuterade motionen som föreslog att 
utreda om ändrad gudstjänsttid till kl 10.00. 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som genom 
bön, arbetstid och pengar gör det möjligt för 
oss att vara Linköpings Missionsförsamling. 

ANNA GARDSTRÖM ORDFÖRANDE

Nattvard på torsdagar
De senaste åren har vi försökt att erbjuda natt-
vardsfirande varje torsdag under terminerna. 
Inför våren har vi nu beslutat att bara erbjuda 
detta under fastan. Detta betyder att vi firar 
nattvard kl 18.00 torsdag 5 mars-2 april. Tors-
dag 9 april då det är skärtorsdag firar vi också 
nattvard men då på vår getsemanegudstjänst.

MARCUS LIND

Inspiration för t-grupper
En ”t-grupp” är en smågrupp med människor 
som ses regelbundet för att dela tro och liv 
med varandra. Det finns ett tiotal t-grupper 
i församlingen, som alla är utformade på 
olika sätt. Lördag 11 januari kl 15.00 hålls en 
inspirationsträff i kyrkan för alla som är med, 
eller som vill vara med, i en t-grupp. Under 
samlingen kommer vi dels få tips på material 
och upplägg inför året, och dels få dela erfa-
renheter av våra olika t-grupper med varandra. 
Samlingen slutar i tid för bön- och lovsången 
samma dag. Varmt välkomna!

T-GRUPPS-INSPIRATÖRERNA GENOM MARIA LINDER

Bön och lovsång
Lördag 11 januari kl 16.30 inbjuds hela försam-
lingen att starta upp terminen med bön och 
lovsång. Det är ett tillfälle att samlas inför 
Guds ansikte och tillsammans be för terminen 
som kommer. Välkomna med!

KOLLEGIET GENOM MARIA LINDER

Nytt samarbetsavtal för Lambohovskyrkan
På församlingens årsmöte den 17 november 
antogs det nya samarbetsavtalet för Lambo-
hovskyrkan. Förutsatt att övriga parter god-
känner detta kommer vi att fira en gemensam 
mässa i Slaka kyrka söndag 12 januari kl 10.00. 
Observera tiden! Därefter blir det kyrklunch 
ca kl 12.00 i Lambohovskyrkan. För att 
delta i denna görs anmälan till expeditionen 
i Lambohovskyrkan. Efter lunchen blir det 
ett ”happening” ca kl 13.30 då vi skriver på 
det nya avtalet och firar detta med musik och 
körsång. Varmt välkomna att delta i alla dessa 
tre aktiviteter. Det kommer att gå en buss 
mellan Slaka kyrka och Lambohovskyrkan.

MARCUS LIND

Intensivkurs i gåvoupptäckande
På torsdagskvällarna under oktober-november 
2019 har det genomförts en kurs i att upp-
täcka sina nådegåvor. För att även scoutledare 
och andra intresserade ska få ta del av under-
visningen så erbjuds en intensivkurs i gåvo-
upptäckande lördag 1 februari kl 10.00-senast 
16.00. Anmälan sker till Maria Linder, maria.
linder@missionskyrkanlinkoping.se

MARCUS LIND OCH MARIA LINDER

Skapande T-grupp
träffas onsdagar jämna veckor kl 18.00-20.00 
i Martas Café. Om du vill kan du lära dig 
tvåändsstickning eller ta med något som du 
håller på med: teckna, virka, brodera, måla, 
sy... Vi inleder med att läsa någon text tillsam-
mans. Samtalar, skapar, fikar och avslutar med 
bön strax innan kl 20.00. Fika finns att köpa! 
Om du vill sticka tvåändsstickning, behöver 
du ta med dig två färger av tvåtrådigt ullgarn 
och strumpstickor nr 3.

ELLINOR GUSTAFSSON

Eftermiddagsträffen – en kravlös, gemyt-
lig träffpunkt
Eftermiddagsträffen är en träffpunkt och 
gemenskap runt kaffebordet. Träffarna inne-
håller också ett kort föredrag, sång, musik 
och avslutas med andakt. Verksamheten är 
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På kyrkbacken

Vad julen handlar om

Maria 
Linder

PASTOR 
MED UNGDOMSANSVAR

För länge sen i staden Nasaret
bodde nån som inte hade det fett.
Hon hette Maria, en lydig tjej,
som snart skulle med Josef gifta sig.

Så en dag fick Maria fint besök
som kom mitt i vardagens stök och bök.
Det var en ängel i skinande skrud,
som sa: ”Maria, du väntande brud!
Var hälsad och var inte rädd,
för du har av Gud blivit sedd.

Ta emot detta glädjefyllda bud:
du kommer att föda en son av Gud.
Jesus Krist ska vara hans namn,
som du får bära i din famn.”
Maria sa: ”Jag tror på Guds allmakt,
låt det ske med mig såsom du har sagt.”

Någon tid senare utfärdades
av kejsar Augustus, ej Herodes,
en förordning om att varenda en
runtom i hela romerska världen
skulle skattskrivas i sin stad.
Maria var då inte glad:
hon fick gå ifrån Galiléen
hela vägen upp till Judéen.

Till Betlehem gick den långa färden;
lika otrevlig var värdshusvärden. 
När de kommit fram sade han:
”Här finns inga rum som man kan
få ta om man ser ut som er.
Här finns ej plats, men om ni ber
kan ni få sova i mitt stall
om ni står ut med natten kall.”

”Jovisst”, sa då Josef och Maria,
”om vi slipper sova i det fria.”
Så de la allt sitt pick och pack
mellan djur, foder, hö och stack

Då var det tid för henne att föda
och efter mycket vånda och möda
kom gossebarnet såsom utlovat.
Josef tog hand om det så begåvat,
och Maria satt där berörd och nöjd:
till jorden kom ju nu en himmelsk fröjd,
en stor glädje för oss alla
som på denna jorden knalla.

Så sprid vid julen i vart hus och hem:
”frälsaren är nu född i Betlehem!”
Räddning har kommit till vår jord,
så lyder faktiskt Bibelns ord.
Vår tro på honom som till jorden kom,
det är precis vad julen handlar om.

av Maria Linder 2011, reviderad 2019

en samverkan mellan Missionskyrkan och 
Svenska kyrkan/S:t Lars-församling.

Träffen är på måndagar jämna veckor som 
regel. Varannan gång ses vi i Missionskyrkan 
och varannan gång i St. Lars kyrka. 

Måndag 9 december kl 14.00 är det julfest 
i Missionskyrkan, Ängen. Då äter vi gröt, 
sjunger och lyssnar på sång och musik. 

Vårterminen startar måndag 20 januari kl 
14.00, då i S:t Lars kyrka. 

Välkommen med till den här gemenskapen 
om du känner att det skulle passa dig. 

Om man vill kan man lägga en slant för 
fikat, vilket går till diakonalt hjälparbete i 
församlingarna. Vill du bjuda på bröd någon 
gång, läsa en dikt, sjunga en sång eller med-
verka/hålla föredrag så kontakta gärna diako-
nerna Eva Milton från Missionskyrkan på tel. 
013-24 98 05 eller Åsa Hansson från Svenska 
kyrkan, S:t Lars församling på tel. 013-30 37 
54 och kom överens om det. Har du övriga 
frågor om programmet kan du prata med oss 
eller med Birgitta Jacobsson Missionskyrkan 
på tel. 013-29 84 66.

BIRGITTA JACOBSSON

Ekumeniska böneveckan
Ekumeniska böneveckan pågår från 18 ja-
nuari till 25 januari 2019 och har temat De 
visade oss särskild omsorg. I Linköping bjuds 
in till middagsbön kl 12.00 tisdag-fredag 21-
24 januari.

Missionskyrkan på Instagram!
Nu finns Missionskyrkan på Instagram! Följ 
gärna @missionskyrkanlinkoping och @mis-
sionskyrkankonferens.

KOLLEGIET
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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), Johanneskyrkan (nr 1, februari 2019) 
och senast Citykyrkan (nr 7, oktober 2019). Nu 
har vi besökt vår närmaste granne, Baptistkyr-
kan. Först träffade vi församlingens pastor Frida 
Blomberg och sedan var vi med på gudstjänsten 
den 27 okt.

Lite historik
Linköpings Första Baptistförsamling bilda-
des den 23 maj 1869 och bestod då av 15 
medlemmar. Församlingen har alltså firat 
150-årsjubileum i maj 2019. Från början var 
verksamheten förlagd till en lokal på Väs-
tanågatan. Så småningom behövde man ha 
en egen lokal för sin verksamhet. Två stora 
byggmästare var medlemmar i församlingen. 
Dessa bildade församlingens fastighetssällskap 
”Rätt och sanning”. I januari 1882 beslöt säll-
skapet att köpa en tomt och bygga ett kapell 
som fick namnet Betaniakapellet. Efter några 
år behövde man ha större lokal, så kapellet 
byggdes ut och fick namnet Betaniakyrkan.

Efter en del oro i församlingen år 1905 
bildade ca 90 medlemmar en ny församling 
Linköpings Andra Baptistförsamling och byg-
ger en ny kyrka med namnet Ebenezerkyrkan.

Nästa församlingsbildning blev i Tanne-
fors, där man länge haft verksamhet. Vid 
påsktiden 1914 lämnade 24 medlemmar sitt 
medlemsskap och bildade Linköpings Tredje 
Baptistförsamling. Man byggde då Betelkyr-
kan i Tannefors.

År 1925 byggdes ett kapell i Ledberg. Ge-
nom åren har en församlingsgrupp ansvarat 
för gudstjänster och barn- och ungdomsverk-
samhet där.

År 1937 var det åter dags för ett uppbrott, 
då 375 församlingsmedlemmar bildade 

Baptistförsamlingen Filadelfia och byggde 
Filadelfiakyrkan. Den nya församlingen anslöt 
sig till Örebromissionen.

Församlingarna i Ebenezerkyrkan och 
Filadelfiakyrkan gick samman 1954 och bil-
dade Ebenezer-Filadelfiaförsamlingen, som så 
småningom köpte Soldathemmet och byggde 
Ryttargårdskyrkan.

Församlingens anställda
Frida Blomberg är pastor och församlingsfö-
reståndare på 100 procent. Lars Hermansson 
är pastor på 25 procent och Bibbi Åhman har 
en tjänst på församlingsexpeditionen och med 
sång och musik på 40 procent.

Information till församlingen
Man ger ut församlingstidningen Frö en 
gång i kvartalet. På församlingens hem-
sida finns också information liksom att det 

i Baptistkyrkan finns en dataskärm och en 
anslagstavla. Någon gång ibland skickas ett 
församlingsutskick ut.

Demokrati
Man har församlingsmöte 4 ggr per år och 
ytterligare något vid behov. Vid församlings-
mötena brukar ca 30 personer närvara. Vid 
årsmötet i januari kommer ca 40-45 försam-
lingsmedlemmar.

Församlingsstyrelsen består av 6 per-
soner plus pastorerna. Man har också ett 
församlingsråd för omsorg och medlems-
vård. I denna finns 4 medlemmar och båda 
pastorerna Frida och Lars. Man har också 
en omsorgsgrupp som bl a ansvarar för upp-
vaktningar och andra typer av besök hos 
församlingsmedlemmar. I denna grupp finns 
5 personer och Lars Hermansson.

Ekumenik
Under sommaren och vid påsk-och allhelgo-
nahelgerna har Baptistkyrkan gudstjänster 
tillsammans med Missionskyrkan. Under 
pingsthelgen är man en del i det ekumeniska 
samarbetet på Bjärka Säby.

Baptistförsamlingen är med i Linköpings 
Frikyrkoråd.

Tillsammans med Citykyrkan har man 
flera samarbeten. Man har haft Aphakurs 
tillsammans. Under tisdagar i maj-juni och i 
augusti-september serverade man när vädret 
tillät fika på Trädgårdstorget. Hållplats City 
är en gemensam satsning för ungdomar i 
åldrarna 9-12 och 13 år och uppåt. Där kan 
man få läxhjälp, pyssla, äta lite mat och vara 
med på en andakt. Det är också tanken att 
man ska kunna bjuda med sig kompisar efter 
skolan. Hoppfull gemenskap är en gemensam 
satsning för människor som känner behov 
av en varsam mötesplats. Efter en inledande 
andakt möts man till en lugn stund med 
gemenskap, fika och skapande.

Kyrkospegling – på besök i Baptistkyrkan

I Medljus serie ’kyrkospegling’ har vi i detta nummer kommit 
fram till Baptistkyrkan.
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Med inspiration från Bibeln och Jesus ord: 
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, så har 
man tillsammans med Citykyrkan startat ett 
arbete, som går under rubriken Mathjälpen. 
Man vill genom detta ta vara på matsvinnet 
genom att från affärer hämta mat som annars 
skulle behöva slängas. En styrgrupp har star-
tats och ett studiebesök i Smyrnakyrkan och 
hos Räddningsmissionen i Göteborg har gett 
inspiration. Man hoppas på att kunna dela ut 
den första matkassen före jul.

Tillsammans med Citykyrkan har man 
under våren en kurs med temat Dela det 
vackra – om att ge tron vidare. En kurs som 
ville ge redskap att dela sin tro i sin vardag.

Gudstjänstliv
Söndagsförmiddagsgudstjänster är den 
gudstjänstform man har allra mest. En 
grupp planerar för dessa en gång i kvartalet. 
Oftast följer man kyrkoåret, men ibland blir 
det andra teman. Gudstjänstledaren formar 
gudstjänsten. Oftast ”traditionell” form, 
men man är fri att göra på annat sätt. ”Kom 
med och sjung, sjung, sjung….” är just nu 
den sång man sjunger med barnen, när man, 
tillsammans med dem, tänder ljus i början av 
gudstjänsten. Sedan går de till söndagsskolan.

Annan verksamhet man har är t.ex. bön 
varje tisdag. Bönelådan i korridoren utanför 
toaletterna används flitigt även av besökarna 
på Babettes. Man ber för böneämnena som 
kommer in och på söndagen också för de lap-
par som läggs i bönekorgen. Är lappen ovikt 
läses den upp, vikt lapp läses inte.

I höst satsar man på ett par sykvällar, där 
man fikar, syr och pratar. Under kvällen er-
bjuds andakt för den som vill.

Man har också TIKVA-pass. TIKVA är ett 
hebreiskt ord som betyder HOPP. TIKVA är 
en träningsform av stretching och avslapp-
ning på kristen grund. Det är en chans att 
mitt i livet få en paus. Inspiration till TIKVA 
hämtas ur Psalm 23 i bibeln: ”..du låter mig 
vila på gröna ängar, du för mig till vatten där 

jag finner ro.”
Ibland har man bibelkvällar, men inte 

just nu.

Barn- och ungdomsarbetet
Söndagsskolan är inte så stor och har en 
gemensam grupp. Scoutarbete bedrivs i Be-
taniakapellet i Ledberg. Där har man också 
missionsauktion varje år. Detta år den 9 nov. 
Hållplats City tillsammans med Citykyrkan 
skrev vi om under rubriken Ekumenik.

Sång och musik
Flera i församlingen hjälps åt med musiken 
i gudstjänsterna. Ibland, t.ex. inför advent, 
uppstår en projektkör. Ibland medverkar 
också solister och lovsångsteam.

Mission
Församlingen har en vänförsamling i Suure 
Jaani Estland och kontakterna med den 
sköter ett missionsråd. Man ordnar missions-
gudstjänster och samlar också in pengar till 
”matpaket” till barn i Kongo

Integration
Gudstjänsterna tolkas till engelska. Just 

nu är det inte så många engelsktalande i 
gudstjänsterna men ofta kommer studenter 
från andra länder då baptism är ett välkänt 
begrepp i världen. Två personer delar just nu 
på uppdraget att översätta.

Språkvän är också något man haft med i 
sitt arbete. Det är lättare att lära sig svenska 
när man får kontakt med t.ex. en svenskta-
lande församling.

Vision
När Frida anställdes så var det inriktningen 
mot evangelisation, som blev hennes uppgift, 
Vi Vill Växa!

Att föra nya människor till tro är den 
viktigaste uppgiften. Tro, hopp och kärlek är 
också grundbulten i Citykyrkans och Baptist-
kyrkans gemensamma arbete.

Gudstjänstbesök
Det var en musikgudstjänst söndagen den 27 
okt när Medljus var där. Kören Lyran, med 
sina tidiga rötter i Metodistkyrkan, sjöng 
under ledning av Ulla Gerhardsson. Hon var 
också gudstjänstens pianist och organist. Kö-
ren framförde sånger ur ett program, Himmel 
och jord, som de sjungit i kapellet i Gamla 
Linköping i somras. Barnen sjöng också några 
sånger och även en solist medverkade. 

Frida Blomberg predikade om hur Jesus 
klivit ner till oss och räddar oss och hur 
ofattbart och stort detta är. 

I förbönsstunden visade söndagskolbar-
nen teckningar över sådant de ville tacka 
för. De som ville kunde också tända ljus, 
skriva förbönslappar och få personlig förbön. 
Gudstjänsten leddes av en av församlingens 
medlemmar. 

Efteråt inbjöds alla till kyrkkaffe. 

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

BIRGITTA JACOBSSON OCH GUDRUN EKLUND

I kyrkospeglingsreportaget ingår förstås ett gudstjänstbesök 
på en söndagsgudstjänst, här i Baptistkyrkans fina kyrksal.
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NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING NR 9 -DECEMBER 2019-JANUARI 2020

Satsning på barnfamiljer!
I Missionskyrkan i Linköping har vi glädjande 
nog många barnfamiljer! Några föräldrar har 
efterlyst mötesplatser för att prata om utma-
ningarna som en förälder står inför utifrån 
ett kristet perspektiv. ”Hur mycket skärmtid 
är egentligen okej?” ”Kan min tro hjälpa mig 
i mitt föräldraskap?” ”Vad vill jag att kyrkan 
ska göra för mig och min familj?” 

Utifrån detta önskemål beslutades det på 
Equmenias årsmöte i oktober om ett verksam-
hetsmål under 2019/2020 som lyder: ”stötta 
och inspirera familjer till att dela tro i hemmet 
och kyrkan, genom t.ex. föreläsningar och 
föräldragrupper”. Under våren erbjuds därför 
ett antal mötesplatser för föräldrar till barn i 
alla åldrar. Om du har barn som börjat bli eller 
redan är vuxna har du garanterat kunskaper 
att dela med dem som har yngre barn!

Lördag 11 januari kl 09.30 erbjuds en 
brunch där Magnus Sternegård, barn- och 
ungdomskoordinator samt biträdande gene-

ralsekreterare för Equmenia, kommer att fö-
reläsa på temat ”Tro i hemmet”. Såhär skriver 
Magnus om sitt seminarium: ”Hur kan man 
växa i tro, som barn och som förälder? Hur 
kan vardagslivet i hemmet bli en plats där vi 
delar tro och liv tillsammans? Välkommen till 
ett seminarium för dig som är förälder och 
vill ge utrymme för tron i mötet med dina 
barn på ett respektfullt och medvetet sätt, 
utifrån Equmenias fyra pedagogiska grunder: 
berättelser, relationer, upplevelser och delak-
tighet.” Under brunchen finns också tillfälle 
för samtal och frågestund, och parallellt med 
samlingen pågår aktiviteter för barnen.

Beroende på föräldrarnas önskemål efter 
denna brunch erbjuds uppföljande mötes-
platser, föreläsningar och föräldragrupper. 
Ett sådant tillfälle är inbokat lördag 8 februari. 
Varmt välkomna att dela dina erfarenheter 
som förälder, ta tag i dina funderingar kring 
föräldraskap och tro, och till att inspireras att 
dela tron med barnen!

EQUMENIASTYRELSEN GENOM MARIA LINDER

Följ med på Unite20!
Den 28  december 2019 bär det av med 
tonåringarna ner till Jönköping på Unite20! 
Det kommer bli en fantastisk konferens 
med gudstjänster, massor nya kompisar, 
seminarier och ett hejdundrandes nyårsfi-
rande. Anmälan sker via Unite Jönköpings 
hemsida men de som vill åka med gruppen 
från Linköping ska även anmäla till stina.
holmgren@missionskyrkanlinkoping.se för 
att vi ska kunna ordna med till exempel 
resan dit och hem.

STINA HOLMGREN

Åk skidor på sportlovet!
Ni som hade längtat efter ett skidläger: 
håll ut! På sportlovet åker vi nämligen till 
Kittelfjäll! Även det kommer att bli ett 
superkul äventyr! Vi ses!”

STINA HOLMGREN

Det här gänget åkte på Unite19 i Jönköping förra nyårs-
helgen. Följer du med i år?



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

Ungdomskören Hope tisdagar 18:30-20:00

Stina Holmgren, 073949805. 
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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]

NOVEMBER
29 19.00 Grandios och The Bible Kris-

ten i vardagen
DECEMBER
1 13.00 After Church
6 18.00 Equmenias julmarknad Läs 

mer på sidan 6.
8 11.00 Gudstjänst med alla åldrar 

Skattkistans julavslutning.
13 20.00 Ekumenisk bön- och lov-

sångsmässa i Domkyrkan
15 17.00 Vi sjunger in julen
JANUARI
5 09.30 Brunch för föräldrar med 

Magnus Sternegård om Tron i 
hemmet.

5 15.00 T-grupps-inspiration
5 16.30 Bön och lovsång inför termi-

nen
24 20.00 Ekumenisk bön- och lov-

sångsmässa i Domkyrkan
FEBRUARI
1 10.00 Intensivkurs i gåvoupptäck-

ande
2 11.00 Gudstjänst med alla åldrar 

Kyndelsmässodagen

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

Sjung med Hope!
Nu äntligen har nya ungdomskören dragit 
igång! Vi kallas Hope och repar på tisdagar 
kl 18.30-20.00. Välkommen att sjugna med 
oss om du går i högstadiet eller gymnasiet! 

STINA HOLMGREN

Dansgruppen Glow
Under november har Glow 
startat upp ännu en termin 
med dans. Tisdagarna blir så 
mycket roligare nu! Denna 
termin är lite annorlunda på så 
sätt att vi bara kommer dansa 
i fem veckor, tidigare har vi 
kört en hel termin. Detta 
innebär att jag har börjat lära 
ut koreografin i ett snabbare 

tempo, vilket har gått jättebra 
för barnen! 

Vi brukar starta varje lek-
tion med uppvärmning och 
sedan gå direkt på koreografi. 
Jag har nu fått välja ut de 
viktigaste momenten, efter-
som terminen är kortare. Vi 
jobbar mot gudstjänsten med 
alla åldrar söndag 8 decem-
ber, där vi ska uppträda med 
dansen vi håller på att öva 
in. Att uppträda brukar vara 
höjdpunkten på terminen, då 
barnen får visa vad de har lärt 
sig samt få visa upp dansen! 

Om du är mellan 8 och 11 
år och är redo för en ny utma-
ning skulle gruppen Glow 
kanske kunna vara något för 
dig. Oavsett om du har dansat 
tidigare eller inte är du varmt 
välkommen att komma och 
prova på en lektion med oss! 
Vi tränar på tisdagar klockan 
17.00-17.45 på kyrkans över-
våning.

Vid frågor, kontakta Livia 
Ottosson, 070-6311191.

LIVIA OTTOSSON

Livia Ottosson leder dansgruppen Glow.



12

Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan december-januari 2019-2020

Bibelläsningsplan december-januari
Vecka 48 Söndag 24 november-lördag 30 november
Söndag Lukasevangeliet 23:44-49 Jesu död (Andra 
Moseboken 26:31-33)
Måndag Lukasevangeliet 23:50-54 Gravläggningen 
(Matteusevangeliet 27:57-61)
Tisdag Lukasevangeliet 23:55-56, 24:1-12 Kvinnorna 
och Petrus vid graven (Andra Moseboken 12:14-17)
Onsdag Lukasevangeliet 24:13-35, Två lärjungar på 
väg till Emmaus (Femte Moseboken 18:15-18)
Torsdag Lukasevangeliet 24:36-49 Den uppståndne 
visar sig (Hosea 6:1-3)
Fredag Lukasevangeliet 24:50-53 Himmelsfärden 
(Tobit 12:18-22)
Lördag Första söndagen i Advent: Ett nådens år: 
Matteusevangeliet 21:1-9, Sakarja 9:9-10, Uppenba-
relseboken 5:1-5, Psaltaren 24

Vecka 49 Söndag 1december-lördag 7 december
Söndag Jesaja 56:1-8 Herrens tempel är öppet för 
alla (Apostlagärningarna 11:1-18)
Måndag Jesaja 56:9-12, 57:1-2 Folkets försumliga 
ledare (Matteusevangeliet 23)
Tisdag Jesaja 57:3-13 Varningsord till avgudadyr-
karna (Apostlagärningarna 17:16-34)
Onsdag Jesaja 57:14-21 Tröstande ord till de modlösa 
(Efesierbrevet 2:17-22)
Torsdag Jesaja 58:1-14  Rätt fasta och sabbat (Mat-
teusevangeliet 6:16-18, Lukasevangeliet 10:25-42)
Fredag Jesaja 59:1-8 Folkets synder (Romarbre-
vet3:9-20)
Lördag Andra söndagen i advent: Guds rike är nära: 
Markusevangeliet 1:14-15, Jeremia 33:14-16, Hebre-
erbrevet 10:32-39, Psaltaren 85:9-14

Vecka 50 Söndag 8 december-lördag 14 december
Söndag Jesaja 59:9- 15A Klagan och syndabekän-
nelse (Psaltaren 59:1-10) 
Måndag Jesaja 59:15B – 21 Herrens hjälp till de 
obotfärdiga (Romarbrevet 11:25-27)
Tisdag Jesaja 60:1-21 Jerusalems kommande härlig-
het (Lukasevangeliet 4:16-21)
Onsdag Jesaja 61:1-11 Nådens år (Matteusevang-
eliet 11:2-6)

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. Rolf Malmberg ansvarar för bibelläsningsplanerna, dock vad gäller Jesajatexterna 
i dialog med Magnus Hesselstrand. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt! 

Introduktion till Apostlagärningarna
Den allra första versen i Apostlagärningarna 
avslöjar att denna bok är uppföljaren till Lu-
kasevangeliet (1:1, jfr. Lukasevangeliet 1:1–4), 
och författaren Lukas är själv med i några 
av händelserna (16:10, 20:5, 27:1). Men 
medan Lukasevangeliet berättar om Jesu liv, 
så handlar denna bok om Andens liv – alltså 
om hur lärjungarna fortsatte Jesu verk efter 
hans himmelsfärd och om livet i de första 
församlingarna. Med Andens kraft sprids 
kyrkan och budskapet om Jesus genom mis-
sion, från Jerusalem ända till jordens yttersta 
gräns (1:8). Det finns fyra olika evangelier 
om Jesus men när det gäller åren efteråt, ca. 
30–63 e.Kr., har vi bara denna bok som källa 
– förutom de händelser som Paulus också 
skriver om i sina brev.

Vilka apostlar handlar boken om? Förenk-
lat sagt så handlar kapitel 1–12 om Petrus och 
kapitel 13–28 om Paulus, men egentligen 
överlappar berättelserna om dem. Det finns 
också historier om Johannes (lärjungen som 
Jesus älskade), Stefanos (den första marty-
ren), Jakob (Jesu bror), Filippos och flera 
medarbetare till Paulus såsom Barnabas, Silas, 
Timotheos och Apollos.

Vilka gärningar får vi läsa om? Framför 
allt spridandet av evangeliet om Jesus genom 
mission, evangelisation, predikningar, under, 
helanden, uppväckande från de döda, tungo-
tal, barmhärtighet, generositet och alla andra 
nådegåvor som Anden utrustar kristna med än 
idag. Nådegåvorna används för att bevisa att 
budskapet om Jesus är sant, genom att betona 
orden med hjälp av handlingar i Guds namn, 
så att fler kommer till tro. Och de lyckas väl: 
i början av boken föds kyrkan i Jerusalem 

och i slutet av boken har kristendomen nått 
Rom, som var den stora metropolen där alla 
folkslag samlades – alltså mer eller mindre 
”jordens yttersta gräns”.

Apostlagärningarna innehåller flera fantas-
tiska och märkliga berättelser. Till exempel be-
frias apostlarna vid flera tillfällen ur fängelset 
med hjälp av änglar och jordskalv (5:17–42, 
12:1–19, 16:23–39). Petrus uppväcker Tabita 
från de döda, och Paulus gör detsamma med 
Eutychos efter att han somnat och fallit ut 
genom fönstret under predikan – och trots 
denna incident fortsätter Paulus predika ända 
till gryningen (10:36–42, 20:7–12). Paulus 
räddas också själv från att dö flera gånger, 
bland annat när han inte ens skadas av ett 
huggormsbett (28:3–6).

Trots att boken berättar om många mira-
kel så arbetade den tidiga kyrkan i motvind. 
Kristna förföljdes av judar för att de inte följde 
Lagen och av romare för att de inte tillbad 
kejsaren. Men trots motvind och förföljelse 
växer kyrkan snabbt tack vare apostlarna och 
Andens ledning. Detta är ett budskap att 
inspireras av också idag: även om sekularise-
ringen blivit utbredd så finns det hopp om 
en växande kyrka så länge vi kristna följer 
Jesus och leds av Anden, och också delar 
den tidiga kyrkans missionsiver. I Equmenia 
finns till och med en lärjungaskola som heter 
”Apg29” – ett namn som inbjuder till att 
fortsätta Apostlagärningarnas berättelse. Låt 
oss göra det tillsammans!

MARIA LINDER
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Torsdag Jesaja 62:1-12 Jerusalems upprättelse (Up-
penbarelseboken 21:1—7)
Fredag Jesaja 63:1-6  Herrens hämnd på de främ-
mande folken (Uppenbarelseboken 14:14-20) 
Lördag Tredje söndagen i advent: Bana väg för Herren: 
Lukasevangeliet 3:1-15, Jesaja 40:1-8, Galaterbrevet 
3:21-29, Paltaren 146:3-9

Vecka 51 Söndag 15 december-lördag 21 dec
Söndag Jesaja 63:7-9 Herrens godhet mot Israel i 
forna dagar 1
Måndag Jesaja 63:10-14 Herrens godhet mot Israel 
i forna dagar 2  
Tisdag Jesaja 63:15-19 Israels klagan 
Onsdag Jesaja 64:1-5 Bön och syndabekännelse 1
Torsdag Jesaja 64:6-7  Bön och syndabekännelse 2
Fredag Jesaja 64:8-12 Bön och syndabekännelse 3
Lördag Fjärde söndagen i advent: Herrens moder: 
Lukasevangeliet 1:39-45, Jesaja 52:52:7-10, Andra 
Korinthierbrevet 1:17-22, Psaltaren 145:8-13

Vecka 52 Söndag 22 december-söndag 28 dec
Söndag Jesaja 65:16B-25 Löfte om förlåtelse och 
framtida lycka (Andra Petrusbrevet 3:10-13) 
Måndag Jesaja 66:1-4 Sann och falsk gudsdyrkan 
(Romarbrevet  10:14-21)
Tisdag Juldagen: Jesu födelse: Lukasevangeliet, 
Jesaja 9:2-7,  Hebreerbrevet 1:1-3, Psaltaren 72:1-7
Onsdag Annandag jul: Martyrerna: Matteusevang-
eliet 10:32-39, Mika 7:1-6,  Apostlagärningarna 4:18-
31, Psaltaren 46:1-8
Torsdag Jesaja 66:5-1 7 Herrens räddning och ved-
ergällning ( Andra Thessanolikerbrevet 1
Fredag Jesaja 66:18-24 Alla folk skall samlas i Jeru-
salem (Markusevangeliet 9:50) 
Lördag Söndagen efter jul:  Guds barn: Matteuse-
vangeliet 18:1-5, Jesaja 11:1-9,  Apostlagärningarna 
7:17-22, Psaltaren 71:2-6

Vecka 1 Söndag 29 december-lördag 4 januari
Söndag Apostlagärningarna 1:1-11 Jesu sista befall-
ningar och hans himmelsfärd (Jesaja 44:3)
Måndag Apostlagärningarna 1:12-26 En efterträdare 
åt Judas utses (Ordspråksboken 16:33)
Tisdag Nyårsdagen: Rubrik: I Jesu namn, Johanne-
sevangeliet 2:23-25, Klagovisorna 3:22-26, Apostla-
gärningarna 10:42-43,Psaltaren 121
Onsdag  Apostlagärningarna 2:1-13 Den heliga 
anden (Första Moseboken 11:1-11)
Torsdag Apostlagärningarna 2:14-40 Petrus tal på 
pingstdagen (Femte Moseboken 32:1-14)
Fredag Apostlagärningarna 2:41-47 De troendes 
gemenskap (Lukasevangeliet 12:33-34)  

Lördag Söndagen efter nyår: Rubrik: Guds hus, Jo-
hannesevangeliet 2:13-22, Första Kungaboken 8:20, 
27-30, Filipperbrevet 2:1-4, Psaltaren 84:2-5 

Vecka 2 Söndag 5 januari-lördag 11 januari
Söndag Trettondedag jul: Rubrik: Guds härlighet  i 
Kristus, Matteusevangeliet 2:1-12, Första Kungabo-
ken 10:1-7,  Efesierbrevet 2:17-19, Psaltaren 72:10-15
Måndag Apostlagärningarna 3:1-10 Den lame vid 
sköna porten (Matteusevangeliet 11:2-5)
Tisdag Apostlagärningarna 3:11-26  Petrus tal i Salo-
mos pelarhall (Andra Moseboken 3:1-6, 15)
Onsdag Apostlagärningarna 4:1-22 Petrus och Jo-
hannes inför rådet (Psaltaren 118:22-23)
Torsdag Apostlagärningarna 4:23-31 Bön om helig 
ande (Andra Moseboken 20:11)
Fredag Apostlagärningarna 4:32-37 Egendomsge-
menskap (Första Petrusbrevet 3:8)
Lördag Första söndagen efter Trettondedagen: Rubrik: 
Jesu dop, Markusevangeliet 1:9-11, Jesaja 43:1-4, 
Apostlagärningarna 8:14-17, Psaltaren 89:20-29 

Vecka 3 Söndag 12 januari-lördag 18 januari
Söndag Apostlagärningarna 5:1-11 Ananias och 
Sapfera (Johannesevangeliet 13:1-2)
Måndag Apostlagärningarna 5:12-16 Tecken och 
under bland folket (Markusevangeliet 6:56)
Tisdag Apostlagärningarna 5:17-32 Rådet ingriper 
mot apostlarna 1 (Daniel 3:8-27)
Onsdag Apostlagärningarna 6:1-7 Sju medhjälpare 
utses (Hebreerbrevet 6:1--3
Torsdag Apostlagärningarna 6:8-15 Stefanos arres-
teras (Jeremia 26:12-15)
Fredag Apostlagärningarna 7:1-8 Stefanos tal 1(För-
sta Moseboken 17:1-8)
Lördag Andra söndagen efter Trettondedagen: 
Rubrik: Livets källa, Johannesevangeliet 5:31-36, 
Femte Moseboken 5:25-27, Hebreerbrevet 2:9-10, 
Psaltaren 19:2-7

Vecka 4 Söndag 19 januari-lördag 25 januari
Söndag Apostlagärningarna 7:9-34 Stefanos tal 2 
(Andra  Moseboken 3:1-10)
Måndag Apostlagärningarna 7:35-50 Stefanos tal 
3 (Jesaja 66:1)
Tisdag Apostlagärningarna 7:51-53 Stefanos tal 4 
(Första Kungaboken 19:1-16)
Onsdag Apostlagärningarna 7:54-8:1A Stefanos 
stenas (Femte Moseboken 17:2-7)
Torsdag Apostlagärningarna 8:1B-3 Saul förföljer de 
kristna (Apostlagärningarna 26:9-18)
Fredag Apostlagärningarna 8:4-25 Filippos förkun-
nar i Samarien (Femte Moseboken 29:18-19)
Lördag Tredje söndagen efter Trettondedagen: Rubrik: 
Jesus skapar tro, Johannesevangeliet 4:46-54, Andra 
Kungaboken 5:1-4, 9-15, Andra Korinthierbrevet 1:3-
7, Psaltaren  36:6-10

Vecka 5 Söndag 26 januari-lördag 1 februari
Söndag Apostlagärningarna 8:26-40 Filippos och 
den etiopiske hovmannen (Jesaja 53:2-8)
Måndag Apostlagärningarna 9:1-9 Saul på vägen till 
Damaskus (Galaterbrevet 1:11-24)
Tisdag Apostlagärningarna 9:10-25 Ananias. Saul i 
Damaskus (Romarbrevet 1:1-7)
Onsdag Apostlagärningarna 9:26-30 Saul i Jerusalem 
(Apostlagärningarna 11:19-26) 
Torsdag Apostlagärningarna  9:31-43 Petrus i Lydda 
och Joppe (Markusevangeliet 5:35-43)
Fredag Apostlagärningarna 10:1-33 Petrus och 
Cornelius (Tredje Moseboken 11:1-47)
Lördag Kyndelsmässodagen: Rubrik: Uppenbarelsens 
ljus, Lukasevangeliet 2:22-40, Mika 7:7-8, Apostlagär-
ningarna 2:42-46, Psaltaren 138
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Gudstjänster och möten

8 SÖNDAG 2:a i Advent
11.00 Gudstjänst med nattvard och med 

alla åldrar
 Guds rike är nära. Maria Linder. 

Dansgruppen Glow. Insamling till 
kyrkokontot. Kyrkkaffe.

12 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Julen står för dörren. Ett program 

tillsammans med anställda i vår för-
samling. Läs mer på sidan 3. 

13 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan.
14 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
15 SÖNDAG 3:e i Advent
17.00 Vi sjunger in julen
 Bana väg för Herren. Marcus Lind.
21 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
22 SÖNDAG 4:e i Advent
11.00 Gudstjänst
 Herrens moder. Leif Jarlbjörn. Insam-

ling till Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete. Kyrkkaffe.

24 TISDAG
11.00 Julbön med julspel
 Insamling till Linköpings Stadsmis-

sion.
23.00 Midnattsmässa i Lambohovskyrkan
 Leif Jarlbjörn. Lambohovs kyrko-

kör. Jazz- och gospelkören Fröj-
da. 

26 TORSDAG Annandag jul
11.00 Gudstjänst
 Martyrerna. Marcus Lind. Insamling 

till Equmeniakyrkans internationella 
arbete. 

29 SÖNDAG efter Jul
17.00 Julefrid i juletid Läs mer på sidan 3.

31 TISDAG Nyårsafton
16.00 Nyårsbön
 Gemensamt med Baptistförsamlingen.

Januari
5 SÖNDAG efter Nyår
11.00 Mässa i gemenskap i S:t Lars kyrka
 Guds hus. Gemensamt med Dom-

kyrkoförsamlingen och S:t Lars 
församling.

6 MÅNDAG Trettondedag Jul
16.00 Gudstjänst med nattvard och julfest
 Guds härlighet i Kristus. Maria Linder. 

Insamling till Equmeniakyrkans in-
ternationella arbete.

11 LÖRDAG
09.30 Brunch för barnfamljer
 Tron i hemmet. Magnus Sternegård. 

Läs mer på sidan 10.
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
15.00 Inspiration för T-grupper
 Läs mer på sidan 6.
16.30 Bön och lovsång Läs mer på sidan 6.
12 SÖNDAG 1:a efter Trettondedagen
10.00 Gudstjänst i Slaka kyrka
12.00 Lunch i Lambohovskyrkan
13.30 Happening i Lambohovskyrkan
 Samarbetsavtal mellan Linköpings 

Missionsförsamling och Slaka-Nykils 
pastorat skrivs under.

14 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Ett gott skratt för hälsans skull. Tommy 

Sennehed. Läs mer på sidan 18.
18 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
13.00 Vernissage
 Michael Vågsten. Läs mer på sid 17.
18.00 Konsert
 Da Capo och Malmö Musikhögskolas 

damkör. Läs mer på sidan 17.

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

November
28 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Blommor som gläder och tröstar. Erica 

Degerfält, florist från Blomstertorget 
på besök. Läs mer på sidan 3.

30 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.

December
1 SÖNDAG 1:a i Advent
11.00 Gudstjänst
 Ett nådens år. Marcus Lind. Kören. 

Kyrkkaffe. After Church.
13.30 Invigning av julkrubban
 på Stora Torget. Gospelkören Agape 

sjunger julsånger.
18.00 Julkonsert: Temptation Jazz Band
 Läs mer på sidan 3.
3 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Adventskaffe och adventssång. Eva 

Milton och Jacob Wessbo. Se sidan 
18.

6 FREDAG
18.00 Equmenias julmarknad Se sidan 3.
7 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.



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
November
28 TORSDAG
14.00 Lambohovscafé
 Drop-in-fika till självkostnadspris.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.

December
1 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Leif Jarlbjörn. Lambohovs kyrkokör. 

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

Lördag
11.00 Bibelstudium på arabiska 

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

19 SÖNDAG 2:a efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Livets källa. Bernt Åkerblad. Insam-

ling till kyrkokontot. Kyrkkaffe.
20 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i S:t Lars kyrka.
21-24 TISDAG-FREDAG
12.00 Middagsbön
 i Domkyrkans församlingshem under 

Ekumeniska böneveckan.
22 ONSDAG
18.00 SFA

23 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Min onda led- varför värker det i min 

kropp. Elsa Hermansson, läkare. Läs 
mer på sidan 3.

24 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan.
25 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
26 SÖNDAG 3:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Maria Linder. Insamling till Equme-

niakyrkans internationella arbete. 
Kyrkkaffe.

28 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Vägen med Jesus. Anni Jonsson och 

Jonas Blidelius. Läs mer på sidan 18.

Februari
1 LÖRDAG
10.00 Gåvointensivkurs
 Läs mer på sid 6.
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
2 SÖNDAG Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Uppenbarelsens ljus. Insamling till 

kyrkokontot. Kyrkkaffe.
Fortsättning på sidan 16.

3 MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen i Missionskyrkan
4 ONSDAG
18.00 SFA

5 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Mig lurar du inte - om vikten att 

skydda sig mot t.ex. bedrägerier. 
Distriktsordföranden för RPG, Jan 
Ericsson med hustru Britt informerar.  
Läs mer på sidan 3.

7 LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
 Saoud Bahhi.
9 SÖNDAG Septuagesima
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Nåd och tjänst. Marcus Lind. Insam-

ling till kyrkokontot. Kyrkkaffe.
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På storstädning

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!

5 TORSDAG
14.00 Lambohovscafé
 Drop-in-fika till självkostnadspris.
18.00 Lovsångsmässa
 Leif Jarlbjörn. Ungdomsbandet Prai-

sing.
8 SÖNDAG
16.00 Luciagudstjänst
 Leif Jarlbjörn. Julgröt och pyssel efter 

gudstjänsten.
10 TISDAG
18.00 Julspel
 Välkommen att se årets julspel!
11 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
 framför brasan i scoutrummet. Maria 

Åkerström.
12 TORSDAG
14.00 Lambohovscafé
 Drop-in-fika till självkostnadspris.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
15 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Leif Jarlbjörn. Kvartetten Four 

friends.
18 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
19 TORSDAG
14.00 Lambohovscafé
 Drop-in-fika till självkostnadspris.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
22 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Jenny Ahlén. Kören Hesa Röster.
24 TISDAG Julafton
23.00 Midnattsmässa
 Leif Jarlbjörn. Lambohovs kyrkokör. 

Jazz- och gospelkören Fröjda.
26 TORSDAG Annandag Jul
15.30 Jazz i Lambohov - Julspecial
 Kostnad 50 kr inkl fika.
29 SÖNDAG

10.00 Lambohovsmässa
 Jenny Ahlén. Peter Tersmeden, sång.

Januari
6 MÅNDAG Trettondedag Jul
17.00 Trettondedagsmusik
8 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
12 SÖNDAG
10.00 Gudstjänst i Slaka kyrka
12.00 Lunch i Lambohovskyrkan
13.30 Happening i Lambohovskyrkan
 Samarbetsavtal mellan Linköpings 

Missionsförsamling och Slaka-Nykils 
pastorat skrivs under.

16 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
19 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
22 ONSDAG
08.30 Morgonmässa
23 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
26 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Marcus Lind.
30 TORSDAG
17.30 Kvällsmässa

Februari
2 SÖNDAG
18.00 Lovsångsmässa

Gudstjänster och mötenFortsättning från sidan 15.

Tack till alla storstädare!
Höstens storstädning förenade nytta med 
nöje och tillsammans gjorde vi en välbehöv-
lig insats i skrymslen och vrår. Stort tack för 
din insats!

Skulle du som inte hade möjlighet att vara 
med också vilja vara med och bidra så finns 
det ett par saker kvar att göra. Hör av dig så 
guidar vi dig.

 ELLINOR GUSTAFSSON OCH PETRA HALLQVIST
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Linköpings akvarellsällskap 20 år
Återigen kan Galleri Magnifik glädjas åt ett 
besök av Linköpings akvarellsällskap. Fem 
gånger tidigare har de ställt ut i galleriet och 
nu blir det en samlingsutställning med temat 
Linköpings akvarellsällskap 20 år.

Sällskapet som för närvarande har fjorton 
medlemmar träffas regelbundet för att ut-
byta erfarenheter om akvarellmåleri, bilder, 
konsthändelser, utställningar mm. De flesta 
av medlemmarna har målat akvarell under en 
lång tid och har varvat det med utbildning 
och studier i akvarellmåleri. Ett syfte med 
sällskapet är att utveckla och inspirera varan-
dra och, inom ramen för det, ge möjlighet för 
olika uttrycksätt och tekniker att flöda och för 
att visa på akvarellens bredd och hemligheter. 
Denna samlingsutställning kommer också 
att visa allt ifrån föreställande till abstrakt 
akvarellkonst. Utställningen kommer att 
finnas kvar och pryda galleriets väggar under 
jul- och nyårshelgen.

Vernissage ägde rum 16 november. Utställ-
ningen pågår till och med 6 januari.

JAN HÄLLGREN GALLERIGRUPPEN

På kulturfronten

Ödeland
Vid nästa utställning i Galleri Magnifik får 
vi bekanta oss med en Linköpingskonstnär.
Under utställningsperioden 18 januari-23 fe-
bruari är det Michael Vågsten som ställer ut i 
Galleri Magnifik.  Han är född i Linköping 
och påbörjade sin konstnärliga utbildning 
som 15-åring på Anders Ljungsteds Gymna-
sium, linje estetisk kont och form. Därefter 
blev det Folkuniversitets konstlinje. Under 
åren 2000-2003 tog han en kandidatexamen 
i fri konst på en Konsthögskola i Carlisle i 
England. 

2016-2017 vidareutbildade han sig i konst 
och läste en Masterexamen i fri konst på Uni-
versity of Sunderland. Under utbildningen 
utvecklade han ett miljötema, vilket visar 
målningar, som utspelar sig i en obestämbar 
framtid. 

Michael har haft flera egna utställningar 
på olika gallerier bl a i Östergötland och 
Stockholm och har deltaget på samlingsut-
ställningar i Sverige, Italien och England. 
Sedan 2013 är Michael kursledare på Med-
borgarskolan i Linköping, där han undervisar 
i måleri och teckning.

Mer om detta och sina tankar inför sin 
utställning redovisar han själv i nedanstående 
Statement, som är hämtat från hans hemsida.
Vernissage äger rum lördag 18 januari kl 13.00

LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Statement
Jag är intresserad av en form av berättande 
måleri, där människorna är i en tidlös dra-
matisk miljö. De bedriver ofta en mystisk 
aktivitet. Kanske är de på väg någonstans, 
utför en uppgift eller på ett möte. Olika saker 
händer samtidigt. Alla verkar gå runt i en 
värld utan ordning, ibland i grupper, ibland 
flyr de från en okänd fara. Detta skapar ett 
pussel för betraktaren av mina målningar, som 
jag hoppas öppnar upp frågor.

I omgivningarna finns det ibland rester av 
en stad eller ett industriområde vanligtvis i 

en ödslig landsbygdskontext. Verken svänger 
mellan det komiska och det tragiska. Dom 
föreslår en mening. Samtidigt som de förhin-
drar försök att rationalisera de omständigheter 
som finns eller föreslå ett svar.

Jag har också några målningar, där platsen 
blir ämnet. Vissa kommer att ha landskap, 
andra i ett industriområde. Inspirerad av min 
nya riktning mot urbana post-apokalyptiska 
landskap.

Jag är intresserad av att försöka syntetisera 
några av de traditionella värdena i målning 
med samtida idéer. Mitt måleri är inspirerat 
av klassiska konstnärer som Pieter Bruegel, 
Hieronymus Bosch och Gustave Courbet.

Jag beundrar och strävar efter att uppnå 
deras höga hantverksnivå, tekniska färdigheter 
och färganvändning.

Jag är även inspirerad av George Grosz 
samt samtida konstnärer som Neo Rauch 
och George Shaw. Jag vill även att måleriet 
ska spegla hur miljön skulle kunna bli. Då i 
en post-apokalyptisk framtid, som framställs 
i filmer som The Road eller Mad Max.

MICHAEL VÅGSTEN

Verk av Michael Vågsten som ställs ut i Galleri Magnifik 
januari-februari, med vernissage lördag 18 januari.

Konsert med Da Capo och Malmö Musik-
högskolas damkör 
För alla som gillar damkör är lördag 18 januari 
ett datum att boka in i kalendern. Då gästas 
nämligen kyrkan av Da Capo och Malmö 
Musikhögskolas damkör. Da Capo är ju en 
välkänd kör ifrån Linköping som sjunger 
under Gunilla Frödéns ledning. Malmö 
Musikhögskolas damkör blir kanske en ny 
bekantskap för fler av oss. En blandning av 
välkänt och nytt helt enkelt. Konserten börjar 
kl 18.00. Fri entré. Utgångskollekt.

JACOB WESSBO
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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.

På kyrktorget

Parkering bakom kyrkan
Sedan vi sa upp kyrkans parkeringsplatser 
i parkeringshuset för ett par år sedan finns 
endast de fyra p-platserna bakom kyrkan. 
Den närmast dörren är i praktiken vigd för 
Jacob Wessbo. Det finns en prioriteringsord-
ning för hur platserna används där anställda 
som använder bil i tjänsten har första prioritet 
(1), i andra hand får anställda som är i tjänst 
men inte behöver bilen i tjänsten parkera 
(2). I tredje hand får volontärer använda 
parkeringsplatserna (3). På tavlan direkt till 
höger inne på expeditionen finns ett schema 
för parkeringsplatserna där anställda och 
volontärer kan boka dessa. När ni parkerar är 
det av stor vikt att ni kollar på detta schema 
innan ni lämnar bilen. Om någon med högre 
prioriteringsordning bokat platsen från kl 11 
och du kommer kl 10 får du inte stå där längre 
än till kl 11. Volontärer som behöver ta bil till 
kyrkan för sitt volontärpass har rätt att lämna 
in parkeringskvitto och få ersättning för detta. 
Det har inte anställda rätt till på samma sätt. 
Dessa förmånsbeskattas istället då de parkerar 
bakom kyrkan. Under november månad har 
det också vid två tillfällen stått bilar parkerade 
framför soptunnorna vilket lett till att sop-
bilen inte kommit fram och kunnat tömma 
soporna och vi fått beställa extra hämtning av 
soporna. Det är betydligt billigare att betala 
för parkering i p-huset eller gatorna runt 
omkring än att beställa extra hämtning.

MARCUS LIND

Inspiration för barnfamiljer
Missionskyrkan i Linköping är välsignad med 
många barnfamiljer, vilket är superroligt! 
Det har framkommit önskemål om forum 
för att prata om föräldraskap kombinerat 
med kristen tro, om dess utmaningar och 
möjligheter, och om tillfällen för inspiration 
och pepp. Därför inbjuds alla föräldrar – till 
små, stora och vuxna barn – till en brunch 
lördag 11 januari kl 09.30. Magnus Sternegård, 
som är barn- och ungdomskoordinator på 
Equmenia, kommer att föreläsa om ett av 

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

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

Tisdag 14 januari kl 14.30 Tommy Sennehed 
delar med sig av sin erfarenhet genom ämnet 
Ett gott skratt för hälsans skull. 

Tisdag 28 januari kl 14.30 är temat Vägen 
med Jesus. Anni Jonsson och Jonas Blidelius 
sjunger och berättar.

Tisdag 11 februari kl 14.30. Ute faller snön 
i februari. Lasse Svensson spelar, sjunger och 
berättar. 

Välkomna!
GUDRUN EKLUND

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

sina specialområden som är ”Tron i hemmet”. 
Lördagen den 8 februari sker nästa brunch, då 
vi fortsätter samtalet om föräldraskap i olika 
smågrupper. Varmt välkomna!

MARIA LINDER, EVA MILTON OCH STINA HOLMGREN

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

Öppettider under helgerna
Missionskyrkans expedition liksom Martas Café 
har ändrade öppettider under jul-, nyårs- och 
trettonhelgerna.

Datum Expeditionen Caféet
20 dec 09.00-15.00 10.00-16.00
21 dec Stängt 10.00-16.00
22 dec Stängt Stängt
23 dec 09.00-12.00 Stängt
24-26 dec Stängt Stängt
27 dec 09.00-12.00 Stängt
28-29 dec Stängt Stängt
30 dec 09.00-12.00 Stängt
31 dec-1 jan Stängt Stängt
2-3 jan 09.00-12.00 10.00-16.00
4 jan Stängt 10.00-14.00
5-6 jan Stängt Stängt



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

Rönögatan 4, 582 78 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-Lördag: 10.00-16.00
 Onsdag: 10.00-18.00
 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

Gunnar Betnér.

Jag är tacksam över en spännande yrkeslivsresa med en  makalös teknikutveckling
Välkommen till en intervju per mail Gunnar Betnér! 
Vet du hur gammal du var, då du första gången fick 
kontakt med kristendomen och på vilket sätt?
Min kontakt med kristendomen har skett av 
födsel och ohejdad vana. Mina föräldrar var 
medlemmar i Elimkyrkans baptistförsamling 
i Stockholm. Vår familj bodde i stadsdelen 
Traneberg tills jag var 5 år och där gick jag i 
söndagsskolan några år i det anrika EFS Mis-
sionshuset i Johannelund, Missionsvägen 24.
Berätta litet om din barndom och din familj!
Lägenheten i Traneberg hade 2 rum och litet kök 
men det blev trångt att bo där när familjen utö-
kades med en lillebror. 1950 fick mina föräldrar 
turen att erhålla en tomt avsedd för självbygge i 
Älvsjö. För att minska restiderna mellan arbete 
och byggande flyttade vi in som inneboende hos 
min morfar o mormor i Örby nära Älvsjö. Min 
pappa jobbade på dagarna och byggde huset i 
Älvsjö på kvällar o nätter under ett års tid.
Var växte du upp?
Jag växte upp i Älvsjö där vi flyttade in i en 
halvfärdig småstuga på 71 m2 våren 1951. Jag 
minns att det var mycket spännande att få flytta 
in i huset som hade golv i köket och två sovrum 
men i resten av huset fick vi gå på reglarna. Min 
pappa lärde mig snabbt att hjälpa till att lägga 
nya golv i huset. Det var ett fint område att växa 
upp i med skog och ängar att åka skidor på om 
vintrarna. Med åren blev vi flera barn i huset 
där jag till slut hade tre yngre bröder. Vi kunde 
leka med våra fyra kusiner i grannhuset, vilket 
min fars bror byggde samtidigt. Jag blev kvar i 
Älvsjö tills jag blev 23 år.
Hade du någon kontakt med en kristen församling 
under din uppväxt? Om ja, vad minns du helst?
Efter att vi flyttat till Älvsjö blev mina föräldrar 
medlemmar i Älvsjö missionsförsamling där vi 
barn också deltog och så småningom blev med-
lemmar. Speciellt minns jag när jag började som 
scout och vi var ca 125 pojkar på måndagskvällar 
och cirka 40 flickor på onsdagarna. Jag fort-
satte sedan som ledarscout och så småningom 
även som ledare. Under några år var jag också 

med i kyrkans 
blåsorkester och 
ungdomskör.
Du och din fru 
Doris träffades. 
Ni blev en familj.  
Något du vill be-
rätta för oss?
Min fru Doris 
kom till Stock-
holm för  att 
studera och var 
inneboende hos 

en familj i Älvsjö. Vi träffades när Doris kom 
till en gudstjänst i kyrkan. Vi blev ett par och 
gifte oss 1968 i Borlänge missionskyrka. Under 
ett par år hyrde vi ett rum och kök samt delat 
badrum i en villa i Älvsjö. 1969 föddes vår son 
Anders och när han var 6 månader gick flytt-
lasset till ett kedjehus i Salem. Där utökades 
familjen sedan med vår dotter Sofia som föddes 
1973. 1975 gick vi med i Rönninge missions-
församling där vi fick vara med att planera och 
bygga nuvarande Skogsängskyrkan. Jag började 
som nyingeledare och fortsatte sedan som scout-
ledare. Jag hann också med flera andra uppdrag 
under våra 48 år i Rönninge, bland annat UR-
ordförande, fastighetsskötare, ljudtekniker, IT-
tekniker mm. Till Linköping flyttade vi den 27 
mars 2018. En flytt vi aldrig ångrat.
Efter vad jag förstår har du under ditt yrkesliv varit 
med om en teknisk utveckling. Berätta i stora drag!
När jag slutade skolan 1961visste jag inte vad 
jag ville göra. Jag fick tips om att LM Eriks-
son hade en yrkesutbildning. Där började jag 
utbilda mig till teletekniker och ett år senare 
började jag även en 5-årig ingenjörsutbildning 
på kvällstid samtidigt som jag arbetade. Sista året 
på Ericsson byggde jag delar av radiostationer 
till Saab 35-an. Därefter bytte jag arbetsgivare 
till dåvarande Kungliga Telestyrelsen vilket gav 
tillfälle till många teknikinriktningar, dock 
inte telefoni. Hos Telia blev det omväxlande 
jobb med radiolänk, satellitkommunikation 

samt NMT (Nordiska Mobiltelefon Systemet). 
Därefter blev det TV-teknik under 30 år med 
allt från TV-kamera till mottagare i hemmen och 
mycket samarbete med utvecklingsavdelningen 
på SVT Sveriges Television. I ett samarbete mel-
lan de nordiska länderna konstruerade vi första 
fungerande digitala TV-systemet i världen som 
vi visade på en mässa i Amsterdam med riktig 
utsändning. Systemet blev en jättesuccé men 
inte lika roligt för andra fabrikanter i Europa 
med vårt nytänkande i varumärket HD-Divine 
från Norden.

Under mina sista år på Telia fanns jag med 
i arbetsgruppen som startade Telia IP-TV dvs 
sändning av TV över telefontråd till slutkund. 
I det arbetet var jag flera gånger i Mjärdevi hos 
dåvarande företaget Kreatel numera Motorola, 
vilka tillverkade TV-boxarna för Telia IP-TV.

Jag är mycket tacksam över att jag fick möj-
ligheten att finnas med i en spännande yrkes-
livsresa med en fullständigt makalös världsvid 
teknikutveckling. 
Sedan något år har ni flyttat till Linköping och blivit 
medlemmar i Linköpings Missionsförsamling. Ni är 
redan engagerade i församlingens gemenskap. På 
vilka sätt?
Vi är med i en servicegrupp, ett bra sätt att 
lära känna flera personer i vår nya församling. 
Ett annat sätt är att gå med i gruppen mån-
dagsvandrarna. Denna verkligt fina tillgång 
till gemenskap uppskattar jag mycket. Under 
vandringarna diskuterar vi vardagliga och ibland 
djupa frågor av skilda slag. Sist var vi 25 st på 
6,2 km rundan runt Stångån.   
Vad vill du hälsa läsarna av Medljus?
Att som läsare av Medljus får jag en bra insikt i 
Linköpings missionsförsamlings  och Equmenias 
arbete. Vidare tänker jag av tidigare erfarenhet 
särskilt på det arbete som läggs ner i just pro-
duktionen av tidningen Medljus. Jag har även 
lagt märke till att besökare stannar till vid In-
formationsdisken och läser Medljus vilket utgör 
en bra kontaktyta för församlingen.

GUNNAR BETNÉR I DIALOG MED ROLF MALMBERG 


