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Betraktelse

Att hantera livet
I JANUARI VAR JAG i Stockholm på fortbildning för
oss som jobbar våra första år i en församling.
Jag kom dit ganska sliten efter ett intensivt
år i såväl församlingen som på hemmaplan,
och såg därför särskilt fram emot kvällspasset på kursen. Då var nämligen två timmar
avsatta för samtal i grupper, där vi skulle få
prata av oss och dela vår situation med några
stycken andra.
Det visade sig att alla i min grupp hade
varit med om livsomvälvande grejer det senaste året, både i arbetsliv och privatliv. För
det är ju så – livet händer. Livet pågår. Och
livet drabbar. Ibland är vi beredda på det,
ibland inte. Och oavsett hur beredda vi är,
så kan en händelse i stunden bli plötslig och
överväldigande.
VAD SOM HÄNDER i livet är olika. För en del
handlar det om att avsluta studier, byta jobb
eller byta land (frivilligt eller av tvång). För
andra handlar det om att flytta, bilda familj
eller bryta upp från en familj. Några bearbetar
sorg efter bortgången av föräldrar, partnern
eller ens barn. Krig bryter ut – mellan och i
länder, organisationer, människor och inuti
oss själva. När livet pågår så händer saker som
drabbar oss. Frågan är hur vi hanterar detta
och hur vi går vidare?

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag
er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn
ingen oro och tappa inte modet. (Johannesevangeliet 14:27)
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När en befinner sig mitt i stormens öga går
det inte att tänka långsiktigt, utan all energi
går åt till att hantera det som sker i stunden.
Det som bär mig då, är vetskapen om att det
svåra inte kommer vara för evigt. Hoppet om
en bättre framtid och tron på att Gud har
bättre koll än jag. Tilliten till en Gud, som bär
och som kan hjälpa, är en stark tröst, när livet
krisar som mest – för vart annars skulle vi gå?
Detta gäller både religiösa och andra. I alla
kriser, t.ex. vid bränderna i Australien, visar
undersökningar och intervjuer att många –
oavsett tidigare tro – vänder sig till Gud i bön,
när situationen blir för stor för dem själva att
hantera. Vi behöver hoppas på en större makt
än vår egen och på gudomligt ingripande,
för att inte oron ska ta sönder oss, så att vi
tappar modet. Kanske kommer inte friden
serverad på ett silverfat med en gång. Men att
överlämna sig själv i Guds händer och vilja ger
i alla fall större möjlighet till frid, än om vi
fortsätter uppslukas av livssituationens kaos.
Hjälparen, den heliga Anden som Fadern
skall sända i mitt namn, han skall lära er
allt och påminna er om allt som jag har sagt
er. (Johannesevangeliet 14:26)
NÄR LIVET HÄNDER förändras tillvaron tillfälligt,
och ibland också långsiktigt eller för evigt. På
gott och ont. Men oavsett om förändringen är
varmt välkomnad eller av nödvändigt ont, så
tar den energi och gör ibland ganska ont. För
att få stabilitet i tillvaron och mildra smärtan
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återvänder vi då till sådant vi känner till och
som ger tröst. Till exempel genom att se filmer
eller läsa om böcker vi tidigare uppskattat,
återvända till platser med goda minnen eller
fira jul precis så som vi gjorde i barndomen.
Eller genom att återuppta kontakten med
gamla vänner som vi får dela vår situation
med, eller be och läsa Bibeln på sådana sätt
vi gjort tidigare men kommit oss av med.
FÖR ATT HANTERA LIVET och gå vidare med förändrade förutsättningar och i en ny tillvaro, så är
det vanligt att återvända ”till källorna”. Till
det vi känner till, är vana vid och som ger oss
trygghet, stabilitet och tröst. Som påminner
oss om det som tidigare gjort oss gott. Vilka
är dina sådana källor? Fundera på vilka goda
källor du har tillgång till och som du fortsatt
kan ha nära till hands. För livet händer, livet
pågår och livet drabbar oss. Och så länge
vi har källorna behöver livet inte alls vara
skrämmande, oavsett vad vi möter. För livet
är framför allt spännande. Livet är vackert.
Och livet är en förundrande gåva till dig från
Fadern, Fridsfursten och Hjälparen.

Maria
Linder
PASTOR
MED UNGDOMSANSVAR

På intervju

Nya ansikten i café och konferens

FOTO: PER LARSSON

Sedan 2012 har jag
jobbat på Stadsmissionen. Där var jag på
Kontaktcentrum både
som köksansvarig och
i verksamheten som
behandlingspedagog.
Gunnel har ju också
arbetat på Stadsmissionen, så man kan säga
att hon headhuntade
mig som köksansvarig
från årsskiftet.
Nytt år och flera nya ansikten bland personalen i Martas Café och i konferensverksamheten
i Missionskyrkan. Från vänster: Catrine, Gunnel, Annelie, Nellie, Madelen, Susanne, Emma.

Sedan Maria Johansson slutade sin anställning
som café- och serveringsansvarig har en del förändringar påbörjats. Medljus har fått ett samtal
med verksamhetsledare Gunnel Karlsson.
Vilka är de största förändringarna i café- och
konferensverksamheten?

Under våren och tills vidare är Catrine Rapp
anställd som ansvarig för café- och konferensservering. Catrine är handledare för övrig
personal i Martas Café. Hon är ansvarig för
inköp av varor till café och konferens och har
också i uppgift att utveckla innehåll och utbud
i café- och konferensserveringen.
I Martas Café är ytterligare Annelie Hammarlund och Emma Persson nyanställda. Under våren är också Madelen Rönnmark anställd
för att förstärka i konferensserveringen.
Vi hoppas nu på att kunna utveckla utbudet
och till exempel göra mer eget, både till café
och konferens.
Från februari kommer vi att ha öppet i
Martas Café måndag-torsdag kl 10.00-18.00
och fredag-lördag kl 10.00-16.00.
Medljus har fått ett samtal med Catrine Rapp.
Catrine, presentera dig lite kort!

Jag har erfarenhet från hotell-och restaurangverksamhet och som behandlingspedagog.

Hur ser du fram emot
ditt nya jobb?

Jag ser jättemycket
fram emot detta. Jag
gillar att tänka nytt och
framåt. I delen handledarskap tycker jag om
att vara i olika situationer och få vara en del
i andras liv. Jag känner, att här är det en lugn
och skön arbetsplats tillsammans med övriga
anställda.
Jag har en jättebra känsla och hoppas
på att vara med om att utveckla café- och
konferensverksamheten. Vi behöver ha ett
ekonomiskt tänkande till exempel vad gäller
matsvinn. Jag hoppas också på att vi kan ha
mer hembakat och hemlagat från grunden här
i Martas Café. Det är spännande att se, om vi
kan ha mer av fikabufféer som vi själva bakat.
Medljus fick också en kort pratstund med Emma
Persson. Emma, presentera dig lite kort!

Jag har jobbat här på Martas sedan i höstas.
Tidigare arbetade jag på förskolor i barngrupper och i kök och städ.
Hur är det att vara här i Martas?

Det är jättebra, roligt och stimulerande. Det
finns så många härliga människor här. Det är
en fin gemenskap.
Tack för intressanta samtal! Lycka till i era olika

arbetsuppgifter!

Nytt år och nya RPG-program
Även på det nya året har RPG i Missionskyrkan varierande program. Samlingarna
äger rum torsdagar kl 14.00 jämna veckor
och alla är välkomna till våra samlingar.
Hur du skyddar dig mot bedrägerier

Torsdag 6 februari kl 14.00 kommer RPG:s

distriktsordförande Jan Ericsson och hans
hustru Britt, som under rubriken Mig
lurar du inte informerar om vikten att
skydda sig mot till exempel bedrägerier.
Vi får också information om den så kal�lade Framtidsfullmakten.
Hospitalstorget

Utgrävningarna under Hospitalstorget
gav intressanta fynd, som arkeolog Emma
Karlsson skall berätta om. Dessutom har
vi där också fått en vacker plats/park i stadens hjärta. Det blir säkert en spännande
eftermiddag torsdag 20 februari kl 14.00.
Det är också bra att känna till att torsdag
5 mars kl 14.00 bjuds det på ett intressant
program under rubriken Ge aldrig upp!
Då kommer Torvald Engvall att berätta
om sin rehabilitering efter att han för
drygt sju år sedan drabbades av en stroke.
Han har också skrivit en bok utifrån sina
erfarenheter. Vid detta tillfälle deltar
också en representant från Bilda.
Välkomna till intressanta och givande
program!
BIRGITTA LARSSON

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

GUDRUN EKLUND
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På ekumeniska fronten

LARS EKLUND
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Nattvardsfirandet under festhögmässan i Slaka kyrka, som
inledde dagen, leddes av biskop Martin Modéus.
Marcus Lind och Leif Jarlbjörn delar ett bröd som bakades
under högmässan i Slaka och då först delades i två delar
(symboliserande de två församlingarna Lambohov och Slaka) och sedan delades ytterligare en gång i Lambohovskyrkan i samband med signeringen av samarbetsavtalet.
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FYRA AV LAMBOHOVSKYRKANS KÖRER tog oss sedan
med i en härlig sångstund. Sångerna förhöjde
verkligen feststämningen och den glada gemenskapen. Under den glada sångstunden
och i festmiljön var det sedan dags att skriva
under det nya samverkansavtalet mellan våra
församlingar. Avtalen var framlagda på altarbordet. Från Lambohovskyrkan och Svenska
Kyrkan skrev Maria Åkerström, Lennart
Hardeskjöld och Martin Modéus under avtalet och från Linköpings Missionsförsamling
och Equmeniakyrkan skrev Marcus Lind,
Anna Gardström och Olle Alkholm (inte
närvarande) under avtalet.
Efter Herrens bön och välsignelsen lämnade deltagarna den fullsatta Lambohovskyrkan
efter manifestering av glädje och gemenskap
i ett nytt samverkansavtal!

Söndag 12 januari signerades ett nytt samarbetsavtal mellan Linköpings Missionsförsamling och Lambohovs församling. Från
vänster: Biskop Martin Modéus, Anna Gardström (ordförande i Linköpings Missionsförsamling), Marcus Lind (församlingsföreståndare i Linköpings Missionsförsamling), Maria Åkerström (kyrkoherde i Slaka-Nykils pastorat) och Lennart Hardesköld
(församlingsrådet i Lambohovs församling).

FOTO: PER LARSSON

UNDER ÅRENS LOPP, sedan 90-talet, har vår samverkan med Slaka-Nykils pastorat av Svenska
Kyrkan i och omkring Lambohovskyrkan
skett. Då vi började samverkan var detta unikt
i Sverige, numera finns det flera exempel på
liknande samverkan.
Under olika tidsperioder har samverkan
varit dokumenterad i underskrivna avtal.
Nu var det dags att signera ett nytt avtal som
reglerar våra olika ansvar inför framtiden.
Söndagen den 12 januari stod Slaka kyrka
som värd för festmässa med efterföljande
lunch i Lambohovskyrkan och musikevent av
Lambohovskyrkans alla körer. Under lunchen
framfördes flera hälsningar och önskan om
ett fortsatt lyckosamt samarbete från flera
talare, till exempel biskop Martin Modéus,
kyrkoherde Maria Åkerström, församlingsföreståndare Marcus Lind, Åke Alm m fl. Även
en hälsning från en utflyttad Linköpingsbo i
Australien förmedlades. Alla lät sig väl smaka
av den goda lunchen med internationell inspiration och efterföljande tårtbuffé.
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Nytt samverkansavtal mellan Linköpings Missionsförsamling och Lambohovs församling

Prästerna Linda Cederholm och Leif Jarlbjörn dialogpredikade i festhögmässan i Slaka kyrka.
Biskop Martin Modéus avslutar festhögmässan med att be om Herrens välsignelse.

På gåvoupptäckarkurs

Höstens gåvoupptäckarkurs – hur blev den?
I septembernumret av Medljus 2019 inbjöds till
en gåvoupptäckarkurs. Medljus stämde träff med
en av deltagarna till ett samtal för att höra hur hon
hade upplevt kursen. Maria Boberg var en av de,
som var med på kursen.
Maria berättar: ”Maria

Linder gjorde ’reklam’
för kursen en söndag, när jag var i kyrkan och
berättade lite om vad de andliga gåvorna var
för något. Det kunde handla om gåvan att
trösta, att leda, att organisera, sådant som vi
ofta betraktar som ’naturliga’ gåvor, knutna
till personligheten. Lite mer ’övernaturligt’
kändes gåvorna att profetera, att hela, att
tala i tungor och annat liknande. Jag blev
nyfiken på det ’övernaturliga’ som egentligen
är naturligt, men som vi kanske inte förstår.”
Kursen hade ett 15-tal deltagare och pågick
7 torsdagskvällar. En del var med alla gånger
medan andra var med vid enstaka tillfällen.
Alla var välkomna! En bra och uppmuntrande
samtalsledning hade man i Maria Linder och
Marcus Lind. De uppmuntrade och såg till
att de som ville säga något kunde få göra det.
Maria berättar att man höll på integriteten
och lovade att inte föra vidare det som andra
berättade i förtroende under de många samtal
man hade med varandra under kursen. Kursformatet passade henne bra, kände igen det
från jobbsituationer bl.a. att kunna avbryta,
fråga, undra och få återkoppling kändes bättre
än att bara sitta och lyssna på en predikan
över samma ämne. Samtalen upplevde hon
som mycket givande och tillåtande. ”Var det

Maria Boberg gick höstens Gåvoupptåckarkurs och uppmanar nu att gå den intensivkurs som ges lördag 1 februari.

slumpen? Får jag tvivla eller… ?” Att kunna
kasta sig ut i en värld man inte känner till så
mycket om tilltalade henne och förmodligen
de andra deltagarna också.
kurskvällen med
nattvardsandakten kändes också bra för Maria. ”Då hann man landa och gå ner i varv
efter arbetsdagen innan kursen startade”, säger
hon. När jag (BJ) berättade för Maria att jag
hade haft rädslan i unga år att ”Gud skulle
skicka mig till Afrika, fast jag inte ville, om
jag lät Gud styra mitt liv”, så konstaterade vi
Att få möjligheten att börja

att det som sker i Anden sker i glädje. Om
man brukar sina andliga gåvor känns det helt
enkelt bra, man behöver inte tvinga sig till det.
I kursen ingick ett frågebatteri, som hjälpte
deltagarna att upptäcka vilka gåvor de utvecklat eller vilka som skulle kunna utvecklas.
Vi konstaterade, att vi båda kunde se tillbaka på några få avgörande ögonblick/händelser i våra liv då det blivit så uppenbart för oss
att ”Det finns en Gud!”. Andens gåvor blev
synliga och man fick en riktig wow-känsla
som stärkte tron. Sedan inser vi, att vi inte
alltid får bönesvar och vi förstår inte varför.
Guds vägar är inte alltid de vägar vi kan förstå.
Man hade uppmuntrat att gå och lyssna
på Micael Grenholm från Uppsala, som var
på ett besök i Linköping i höstas. Det var
intressant tyckte Maria att få lyssna till hans
undersökningar om helandets under.
Andevärlden – hur ser den ut? Hur känner man igen en god Ande? Det är frågor,
som hängde kvar i luften, när Maria och jag
skiljdes åt efter samtalet. Kanske ämnen för
en fortsättningskurs?
kommer en intensivkurs att
hållas. Den har man kunnat anmäla sig till.
Blir du sugen att vara med, när du läst detta,
så kolla med Maria Linder eller Marcus Lind,
om det finns plats för dig.
”Hoppas många lockas att gå kursen!
Den var verkligen givande!” avslutar Maria
vårt samtal.
Lördag 1 februari

BIRGITTA JACOBSSON
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På kyrktorget
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping
www.missionskyrkanlinkoping.se
facebook.com/missionskyrkanlinkoping
info@missionskyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition

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

INFORMATIONEN

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST

Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal

MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

exp 013-24 98 01. Lediga dagar: Fredag och lördag.
Föräldraledig 50 procent.
BERNT ÅKERBLAD Vice församlingsföreståndare
Vikarierande församlingsföreståndare 50 procent.
mobil 0702-24 24 26. e-post bernt.akerblad@telia.com
MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812
Lediga dagar: Måndag och onsdag.
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
CATRINE RAPP Café- och köksansvarig
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

Hälsning från julmarknadskommittén

Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika
sätt bidrog till genomförandet av Equmenias
julmarknad 2019. Tack till alla gåvor i form
av fint hantverk, goda ätbara saker eller
ekonomiska bidrag. Tack också till alla som
ställde upp med sin tid både före, under och
efter själva julmarknaden. Utan er hade det
inte blivit någon julmarknad!
Marknaden var som vanligt välbesökt även
om resultatet blev något mindre än föregående år, ca 66 000 kr.
JULMARKNADSKOMMITTÉN GENOM ANNIKA SVENSSON

Insamling till Region Öst

I samband med gudstjänsten i Missionskyrkan söndag 9 februari kl 11.00 är det insamling
till Region Öst av Equmeniakyrkan. Var med
och stöd samfundets arbete i vår del av landet,
genom din gåva! Temat för gudstjänsten är
Nåd och tjänst. Marcus Lind predikar.
Kallelse till församlingsmöte 9 februari

Styrelsen kallar till församlingsmöte i Linköpings Missionsförsamling söndag 9 februari kl
13.00. Vi kommer att ta upp frågan om att
utifrån vår ekonomiska situation omvandla
delar av vår checkkredit till lån. Dessutom
kommer information om bland annat hur vi
jobbar vidare med våra långsiktiga mål och
personalfrågor. Välkomna att vara en aktiv
del av vår församling!
ANNA GARDSTRÖM ORDFÖRANDE

Nattvard på torsdagar

De senaste åren har vi försökt att erbjuda nattvardsfirande 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. Torsdag 9 april då det är skärtorsdag firar vi också
nattvard men då på vår getsemanegudstjänst.
MARCUS LIND

Intensivkurs i gåvoupptäckande

På torsdagskvällarna under oktober-november
6

2019 har det genomförts en kurs i att upptäcka sina nådegåvor. För att även scoutledare
och andra intresserade ska få ta del av undervisningen så erbjuds en intensivkurs i gåvoupptäckande 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 ojämna 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 tillsammans. 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

Missionskyrkan på Instagram!

Nu finns Missionskyrkan på Instagram! Följ
gärna @missionskyrkanlinkoping och @missionskyrkankonferens.
KOLLEGIET

Brunch om Trygg kultur

Lördag 22 februari kl 09.30 anordnas en brunch

på temat ”Trygg kultur”. Det är Equmeniakyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd,
med stöd av Svenska Missionsrådet, som i
samarbete erbjuder denna workshop. Syftet
är att bygga en trygg kultur och förebygga
sexuella övergrepp i kyrkan.
Under workshopen får vi beta av ämnen
såsom riskfaktorer, motstrategier, härskartekniker och konstruktiva samtal. Det efterfrågas
en ärlighet i samtalet om vad som redan fungerar och vad som faktiskt kan funka bättre.
Målbilden är att kyrkans kultur alltid ska vara
präglad av jämlikhet, trygghet, respekt och
öppenhet, och ha en självklar plats för ärliga
samtal och konstruktiv kritik.
Workshopen hålls av Kristina Florén och

På kyrkbacken
Helen Åkerman. Välkommen du som är
ungdom, ung vuxen, församlingsmedlem eller -vän, Equmenia-ledare eller bara allmänt
intresserad av dessa frågor!
MARIA LINDER PASTOR MED UNGDOMSANSVAR

Sökes: Någon som vill berätta om Taizé!

blir det en Taizé-kväll för
ungdomar i Missionskyrkan som uppladdning för en resa dit i sommar. Till den vore det
superkul om några som varit där ville komma
och berätta om sin upplevelse av Taizé. Hör av
dig till ungdomsledare Stina Holmgren eller
pastor med ungdomsansvar Maria Linder om
du skulle vilja vara med!
Lördag 29 februari

FOTO: PER LARSSON

STINA HOLMGREN

På fettisdagen serveras semlor i Martas Café. Välkommen!

Semmel-AW i Martas Café

Hela församlingen är välkomna på en
fettisdags-after work. Tisdag 25 februari kl
16.00-18.00 fyller vi Martas Café och äter
semla tillsammans. Samlingen avslutas med
en andakt. Det krävs ingen föranmälan utan
alla är välkomna. Vi ses!
KOLLEGIET

Att ta fasta på inför fastan
UTTRYCKET ”ATT TA FASTA PÅ” HAR som synonymer att
”utgå från, räkna med, lita på, fästa sig vid”.
Det skulle kunna ses som motsatsen till vad
vi vanligtvis associerar att fasta med. Fasta
handlar ju snarare om att ta avstånd från
någonting. Men kanske finns det ändå någonting gemensamt mellan de två uttrycken? För
syftet med den kristna stora fastan inför påsk
är just att avstå från något för att göra plats
för annat. Och inte minst att påminna sig
och förbereda sig inför påsken – den absolut
största kristna högtiden.
Om vi tar detta som utgångspunkt inför
fastan, om vi så att säga tar fasta på detta, då
kan det vara passande att fundera över vad det
är i våra liv som vi utgår från, vad vi räknar
med, vad vi litar på och fäster oss vid? I den
bästa av världar skulle jag som pastor önska
att jag utgår från att Gud finns, att jag räknar
med att Jesus är intresserad av hela mitt liv
och att jag litar på att Jesus kan göra skillnad
för mitt liv här och nu. Samtidigt kan jag
konstatera att jag fäster ganska mycket av mitt
liv vid andra saker än det jag tänker är Gud.
En vanlig vecka läser jag fler nyheter än jag
läser Bibeln och teologiska texter. Jag tänker
och funderar över saker och är med om saker
som jag glömmer att prata med Gud om
när jag ber. Nu vet jag förvisso att detta är
väldigt allmänmänskligt och det därför inte
är någon slump att den vanligaste frågan i
andlig vägledning är just ”Har du pratat med
Gud om detta?”.
SAMTIDIGT ÄR DET EN NYTTIG reflektion för mig att
göra just inför fastan. Att fundera över hur
jag lever och prioriterar mitt liv och om det
finns något jag skulle vilja göra annorlunda.
Att därefter försöka utröna om det finns
något konkret jag skulle må bra av att avstå

från under en tid, för att i mitt liv göra plats
för annat och därmed ta fasta på något större.
Traditionellt sett har fastan ofta handlat
om mat på olika sätt. Detta eftersom mat är
en så tydlig del av vår vardag. Att på något sätt
förändra sin kost under en period blir därför
en daglig påminnelse om att vi varje dag får
ta emot liv genom det vi äter. Att vi är en del
av ett större sammanhang där vi med största
sannolikhet inte hade haft mat på bordet om
inte någon annan odlat, transporterat och sålt
den till oss. Denna insikt leder förhoppningsvis till både tacksamhet och ödmjukhet men
kan också hjälpa oss att se det stora i att livet i
skapelsen är det som varje dag ger oss liv. Det
liv som en gång i tiden utgått från Gud själv.
Detta är i sin tur samma princip som det vi
får fira i påsk – nämligen att Gud ger av sig
själv genom att bli människa i Kristus så att
vi därmed får liv.
MED DETTA I BAKHUVUDET kan det knappast vara
en slump att vi firar nattvard både på askonsdagsmässan och på påskdagen. Nattvarden
som i bröd och vin förkroppsligar att vi tar
emot Kristus rakt in i våra liv och in i vår
gemenskap. På så vis blir nattvardsfirandet
en inramning av fastan som påminner oss om
just vad det är vi tar fasta på.
Må också du hitta något att avstå från så
att du får göra mer plats för det som du utgår
från, räknar med och litar.

Marcus
Lind
PASTOR OCH
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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På intervju

Livet i Lambohovskyrkan

Rolf Vårdstedt har hedrats med guldplakett

Ny skribent för Livet i Lambohovskyrkan

Från och med detta nummer kommer Leif
Jarlbjörn att vara den som skriver om vad som
händer i Lambohov. Medljus har bett honom
presentera sig.
”Jag är av årgång 58, född och uppväxt i
Lappland. Bott halva livet i Jämtland – Härjedalen, där jag började min pastorala bana som
pastor i EFS, som samverkade nära med missionsförsamlingen och baptistförsamlingen.
Därefter församlingsassistent, komminister
och kyrkoherde i Svenska kyrkan. Flyttade
p.g.a. kärleken från Jämtland och är numera
församlingsherde i Lambohovs församling.”
Välkommen att dela dina tankar kring
vår samarbetskyrka i Lambohov! Vi får också
passa på att gratulera till att ha blivit en egen
församling sedan årsskiftet. Lite om det finns
på annan plats i tidningen.

Deverthska Kulturstiftelsen tillkom 1963 för att
stödja insatser på olika kulturområden genom
att utdela hedersplaketter eller stipendier till
författare, musiker, konstnärer samt andra kulturarbetare av olika slag, vilka bidragit till att gestalta och tolka religiös problematik. Stiftelsens
initiativtagare var författaren Gunnar Wahlström
(1903–1983) och hans hustru Elsa Wahlström
(1906–2001). Sedan 2009 förvaltas stiftelsen
av Studieförbundet Bilda. Rolf Vårdstedt fick i
oktober 2019 ta emot en hedersplakett i guld för
mångårig förtjänstfull sångargärning. Medljus
har fått ett samtal med Rolf.
Du fick denna utmärkelse för att du med din sång
skänkt tröst till sörjande på tusentals begravningar under årens lopp och ägnat så mycket av
ditt liv åt att sprida sångarglädje. Vad har du för
tankar efter att ha hört detta om dig?
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BIRGITTA JACOBSSON

Rolf Vårdstedt med den nyligen mottagna guldplaketten
från Deverthska Kulturstiftelsen.

Jag är också glad över att ha fått göra egna
sommarkvällskonserter runt om i Sverige
och ett flertal temaprogram om intressanta
kulturpersonligheter som Nils Frykman, Lina
Sandell, Gunnar Wennerberg, Alice Tegnér
och östgötapoeten Ragnar Ekström, t ex vid
pensionärssamlingar.
Har du fått någon annan utmärkelse före den nu
aktuella guldplaketten?

1987 fick jag Linköpings kommuns kulturstipendium för mina ”omfattande insatser som
sångare och inspiratör i Linköpings musikliv”.
Ja, så är det formulerat på diplomet!
Jag är mycket glad och tacksam för de
olika utmärkelser och bevis på uppskattning
jag har fått.
Min tacksamhet är också stor för den sångröst jag har fått som en gudagåva att förvalta.
Tack för trevligt samtal! Fortsätt att trösta och

glädja människor med din sång!

GUDRUN EKLUND

FOTO: MARI LUNDMARK

Jag är naturligtvis mycket hedrad. Jag tänker
också med tacksamhet på de sångpedagoger
jag har haft genom åren, särskilt Greta Albertus som kom att betyda mycket ända till
sin död 1980.
Att sjunga på begravningar har känts
speciellt meningsfullt för mig. Utöver detta
har jag många andra särskilda tillfällen som
jag minns, t ex förmånen att få gestalta både
Adam och Kristus i Uno Sandéns Mariaoratorium vid uruppförandet i Domkyrkan.
Där har jag också fått göra andra inspirerande
solistinsatser i t ex Mozarts Kröningsmässa
och Faurés Requiem.
Min solistdebut var i Rimforsa Missionskyrka 1959. Solist i Linköpings Missionskyrka var jag första gången 1964. Särskilt
glädjande var det att få sjunga Stora och
underbara äro dina verk vid invigningen av
Nya Missionskyrkan 1994.
I KFUM-kören har jag varit solist sedan
1961, bl a 57 gånger i O, helga natt i vår
julkonsert.
Även i Missionskyrkan har jag varit solist
många gånger, bl a tillsammans med kören
vid flera tillfällen, t ex. vid sångstunder i
allhelgonatid och vid jubileer.

Leif Jarlbjörn är församlingsherde i Lambohovs församling.

Livet i Lambohovskyrkan

Nytt år! Med en ny skribent, som vill skriva
ur olika perspektiv. Jag börjar med bönelivet
i Lambohovskyrkan. Ljusbäraren är en bra
utgångspunkt. Här beds det och tänds ljus
vid många olika tillfällen under veckans dagar.
Att tända ljus är en mörkerbrytande
handling och en påminnelse från evangeliet

På ekumeniska fronten

FOTO: MARI LUNDMARK

Fira världsböndagen 6 mars

Ljusbäraren i Lambohovskyrkan.

enligt Johannes att ”I Ordet var liv, och livet
var människornas ljus. Och ljuset lyser i
mörkret, och mörkret har inte övervunnit
det.” (Joh 1:4-5)
Att be till tre-enig Gud i Jesu namn är
något som inte bara berör den bedjande och
det denne har på hjärtat. Bön är i sig mörkerbrytande. ”Be ständigt” uppmanar oss
aposteln Paulus. Jag tror att det dygnet runt
någonstans på vår planet finns kristna som
ber och bryter mörkret. Det är värt att hålla i
minnet speciellt i dessa tider när mörkret ger
sken av att vara kompaktare än det är.
I Lambohovskyrkan ber vi: före morgonfikat, i vardagarnas morgon- och kvällsmässor, i
gruppers samlingar, i enskilda samtal, i bibelsamtal, i handledning, i andlig vägledning, i
själavård, i helgernas mässor och gudstjänster,
i förberedelser, i begravningar, vigslar och dop,
i anslutning till sopplunchen, inför hembesök, i sammanträden m.fl. sammanhang.
Många mörkerbrytarstunder är det.
Jag avslutar med att citera vad tydligen
både Konfucius och dr. Carl Sagan uttryckt
- ”bättre att tända ett ljus än att förbanna
mörkret”. Så sant som det är sagt!
LEIF JARLBJÖRN FÖRSAMLINGSHERDE I LAMBOHOVSKYRKAN

Stig upp, ta din bädd och gå är temat för årets
världsböndag fredag 6 mars 2020, som valts
ut från Zimbabwe.
Jesus hade gått upp till Jerusalem under
judarnas högtid. Händelseförloppet beskrivs
väl i Johannesevangeliets femte kapitel. Det
fanns en bassäng vid Fårporten dit människor
med olika sjukdomar gick för att bli helade.
I vissa bibelversioner anger en fotnot att de
som helades var de som kom först ner i bassängen efter att en
ängel fått vattnet
att svalla (vers 4).
Folket vid bassängen trodde att
helandet fanns i
vattnet: därför förväntade sig mannen i berättelsen
att bli helad av
vattnet. Eftersom
han inte kunde
komma ner i det
svallande vattnet
på egen hand,
förstod han inte
hur han skulle bli
botad. Så där satt
han på sin matta och väntade på nästa tillfälle.
Vad säger det här om mannen? Han verkar
vara en ensam person; han har ingen som kan
hjälpa honom att bli botad. Han låter resignerad och maktlös. Kanske är det detta som
får Jesus att ställa den livsomvälvande frågan
till honom: Vill du bli frisk?
Vad säger detta möte om Jesus? Jesus
handlar med medkänsla, kärlek, förståelse
och omsorg. I sin mänsklighet kunde Jesus
identifiera sig med mänskligt lidande. I sin
ödmjukhet kunde Jesus lyssna på mannen
utan att döma ut hans ursäkter. Jesus ger
mannen en chans.
Jesus använde tre aktiva verb för att hjälpa

mannen, som hade varit sjuk i 38 år, att uppleva Guds kärlek: Stig upp, ta din bädd och gå!
Dialogen mellan Jesus och mannen kan föra
oss bortom det fysiska helandet. Handlingsverben visar oss att vi inte behöver vara rädda
för att agera utifrån Guds ord. Gud visar
oss på de steg vi kan ta för att åstadkomma
förvandling, i våra egna liv och i samhället.
Jesus ger oss kraften att bli friska genom
att göra något för att åstadkomma den förvandling som Gud erbjuder oss – att stiga upp

och ta vår matta, vad den nu kan representera
för oss, och gå.
Jesus ger oss kraften att välja att bli botade,
att bli hela - fysiskt, psykiskt, andligt och
samhälleligt.
När vi blir helade på detta sätt försonas
vi med Gud, med oss själva, när vi försonas
kan vi älska på allvar och när vi gör det kan vi
vandra vidare mot fred och frid. Så Stig upp,
ta din bädd och gå!
Hoppas att du vill dela detta med oss i S:t
Lars kyrka fredag 6 mars kl 15.00. I anslutning
till samlingen serveras kaffe.
MARGITTA BODEFJÄLL
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Vi fortsätter ”tro i hemmet”

NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING

NR 1 - FEBRUARI 2020

I januari 2020 anordnade Equmenia Missionskyrkan i Linköping en brunchföreläsning på temat ”Tro i hemmet”. Lördag 8
februari kl 09.30 får vi chans att fortsätta
samtala och dela erfarenheter på temat föräldrar emellan. Självklart är du välkommen
även om du missade första tillfället!
Samlingen riktar sig till föräldrar till barn
i alla åldrar. Parallellt med samlingen finns
anordnad aktivitet för barnen. Såklart kommer det finnas fika för både barn och vuxna!
Satsningen ingår i genomförandet av ett av
Equmenia Missionskyrkan i Linköpings verksamhetsmål för 2019/2020, som rör fokus på
familjer: ”stötta och inspirera familjer till att
dela tro i hemmet och i kyrkan, genom t.ex.
föreläsningar och föräldragrupper”.
Varmt välkomna!
PLANERINGSGRUPPEN SOM BESTÅR AV
MARIA LUNDGREN, MARKUS LUNDGREN, MY JOBRANT,
EVA MILTON, STINA HOLMGREN OCH MARIA LINDER

Häng med till Taizé!
Unite20

Under nyår spenderade 18
ungdomar från Missionskyrkan sin tid i Jönköping
på en kristen nyårsfestival
som heter Unite. Festivalen
varade från 29 december
till 1 januari. Under de dagarna gick vi på möten där
vi fick ta del av lovsång,
bön, roliga tävlingar och
undervisning om bland
annat förlåtelse, att ge allt
till Jesus och andens gåvor. På nyårsafton firade
vi även nattvard tillsammans och välkomnade
det nya året med glädje. Det fanns också
möjlighet att hitta på andra roliga saker mellan mötena. Till exempel så kunde man gå
på konserter, be i bönerummet, fika i caféet,
10

spela spel eller vara med i sportturneringar.
Sammanfattningsvis var Unite fyllt med
glädje, undervisning och gemenskap med
Gud och varandra.
ELIN GÖTERDAL

Den ekumeniska kommuniteten i Taizé har
välkomnat ungdomar sedan dess start under
andra världskriget. Varje sommar strömmar
tusentals ungdomar till denna lilla franska by
för att söka sig närmare Gud, träffa nya vänner
från hela världen och upptäcka den särskilda
spiritualiteten som finns i Taizé.
Den 13-22 juni har du som passerat konfirmationsåldern möjlighet att följa med till
Taizé! Resan sker med buss och lägret kostar
cirka 3500 kr. Samtidigt får du alltså chans
att fira svensk midsommar mitt bland folk
från hela världen – vilket brukar vara riktigt
spännande för alla parter.
Om du vill veta mer om vad en vecka i
Taizé innebär och prova på att fira Taizémässa,
så är du välkommen till kyrkan den 29 februari klockan 19.00. Då får du möjlighet
att ställa alla dina frågor och anmäla dig.
För mer information, kontakta pastor med
ungdomsansvar Maria Linder.

Kalendern

AKTIVITETER

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

Barnkören Joy! från 6 år

1

Lovisa Hällgren ny i Equmeniastyrelsen
Vid Equmenias årsmöte valdes
2 nya in i styrelsen, Lovisa Hällgren och Frida Dahlén. Medljus
har bett dem presentera sig lite
kort. Vi får här en presentation av
Lovisa. Frida hoppas vi kunna presentera i ett kommande nummer.

te frågorna att jobba med i
Equmeniastyrelsen är ungdomsverksamheten, att den
ska bli så bra som det bara går.

Lovisa, berätta lite om dig själv
och vad du tycker är viktigt i styrelsearbetet!

mars.

Jag heter Lovisa Hällgren och
är 16 år och går i ettan på Berzan. Jag gillar att sjunga, vara
med kompisar och scout.
Jag tycker att de viktigas-

Älsklingsrätt? Flygande Jacob.
Din mest dolda talang? Jag är bra

Så några snabbfrågor:
Senast lästa bok? Ensam
Senaste filmen du såg?

Kiss.

10.00 Intensivkurs i gåvoupptäckande
2 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Kyndelsmässodagen. Stina
Holmgren predikar.
7 20.00 The Bible
8 09.30 Familjebrunch
15-21
Sportlovsläger i Kittelfjäll
22 09.30 Brunch om Trygg kultur
25 16.00 Semmel-AW med andakt i
Martas Café.
28 19.00 Konsert med Revoice och
Kapellet i Domkyrkan
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan
29 20.00 Peppkväll inför Taizé
MARS
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20.00 The Bible
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Scoutinvigning.

Obs! Övar i Lambohovskyrkan
Stina Holmgren, 013–24 98 07

tisdag 17.00
onsdag 17.30

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

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år

torsdag18.00

Upptäckarscout, 10–13 år

torsdag 18.00

Marre Staaf, 070–171 09 29
Daniel Hällgren, 073–091 69 31

Äventyrarscout, 13–16 år

torsdag18.00

Scout i Lambohovskyrkan

torsdag 18.00

Scout i Ekängen

torsdag18.00

Tomas Gardström, 070–639 15 47
Veronika Granat, 070–624 28 46
Monica Johansson, 073–370 03 44

UNGDOM
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
7 februari, 6 mars, 10 april, 15 maj
Maria Linder, 013–24 98 12
Ungdomskören Hope

tisdagar 18:30-20:00

Stina Holmgren, 073949805.

STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokör

tisdag 18.00
Jacob Wessbo, 013–24 98 08
Gospelkören Revoice, 18-35 år onsdag 18.30
Lovisa Kienzler, 073–777 25 86
Se Instagram-kontot revoicegospel och Facebooksidan Revoice Gospel Choir

Ekumenisk bön- & lovsångsmässa

på

Domkyrkan 28/2, 27/3, 24/4
fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Linköpings domkyrka
After Church
söndag 13.00
8 mars, 26 april
Maria Linder, 013-24 98 12
Mångkulturell Innebandy
söndag 18.00
Daniel Grönbäck, 070–287 26 28
Se Facebook-gruppen Mångkulturell innebandy

October

på knopar.

YTTERLIGARE INFO

Lycka till med arbetet i styrelsen!

Grandios-ledare sökes!

Dansgruppen Glow 8–10 år
Livia Ottosson, 070–631 11 91

FEBRUARI

Lovisa Hällgren är en av två nya i Equmeniastyrelsen efter Equmenias årsmöte i höstas.

BARN

BIRGITTA JACOBSSON

Till hösten kommer det behövas fler ledare i Grandios! Grandios är vår verksamhet för tonåringar varannan fredag kl 19.00.
Under kvällen brukar det hållas en aktivitet, fika och andakt.
Varmt välkommen med! Kontakta ungdomsledare Stina
Holmgren eller pastor med ungdomsansvar Maria Linder
om du är intresserad.

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

Sjung med Hope!

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

SOCIALA MEDIER

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

equmenia_missionlkpg
revoicegospel
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan februari 2020
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. Maria Linder ansvarar för för introduktionen av Apostlagärningarna, Rolf
Malmberg för bibelläsningsplanerna. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt!
Introduktion till Apostlagärningarna

Onsdag Apostlagärningarna 13:25-33 Paulus tal i
Anttiochia i Pisidien 3 (Hebreerbrevet 1:8-9)
Torsdag Apostlagärningarna 13:34-43 Paulus tal i
Antiochia i Pisidien 4 (Jesaja 55:5)
Februari Apostlagärningarna 13:44-52 Ordet om
Herren sprids i Pisidien (Jesaja 49:6)
Lördag Sexagesima eller Reformationsdagen: Rubrik:
Det levande ordet: Johannesevangeliet 6:60-69, Jeremia 23:23-29, Hebreerbrevet 4:12-13, Psaltaren 33:4-9

FOTO: PER LARSSON

Här kommer en förkortad version av introduktionen till Apostlagärningarna, som
publicerades i Medljus nr 9, 2019 och författades av Maria Linder.
• Handling. Denna bibelbok handlar 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 missionen. I början av
boken föds kyrkan i Jerusalem och i slutet
av boken har kristendomen nått Rom, den
stora metropolen där alla folkslag samlades
– alltså mer eller mindre ”jordens yttersta
gräns”.
• Apostlarna. Kapitel 1-12 handlar i huvudsak om Petrus och kapitel 13-28 om Paulus,
men det finns också berättelser om andra
apostlar.
• Gärningarna. Några av händelserna återberättas också kort i Paulus brev. De rör
sig om allt från under och tungotal till
barmhärtighetsgärningar och evangelisation – alltså nådegåvor i ord och handling
som vittnar om att budskapet om Jesus är
sant, så att fler kommer till tro.
• Poäng. Den tidiga kyrkan arbetade i motvind och förföljelse, men växte trots allt
snabbt tack vare apostlarnas missionsiver
och Andens ledning.

Vecka 8 Söndag 16 februari-lördag 22 februari
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, Apostlagärningarna 2:42-46, Psaltaren 138

Vecka 6 Söndag 2 februari-lördag 8 februari

Bibelläsningsplan februari

Söndag Apostlagärningarna 10:34-48 Petrus tal om
hedningarna (Femte Moseboken 10:17-19)
Måndag Apostlagärningarna 11:1-18 Petrus redogörelse för hedningarnas omvändelse (Matteusevangeliet 3:11)
Tisdag Apostlagärningarna 11:19-30 Barnabas och
Saul i Antiochia (Romarbrevet 15:25-27)
Onsdag Apostlagärningarna 12:1-19 Paulus arresteras och blir räddad (Jakobsbrevet 5:13-18)
Torsdag Apostlagärningarna 12:20-25 Herodes död
(Hesekiel 28:1-7)
Fredag Apostlagärningarna 12:24-13:3 Barnabas och
Saul sänds ut från Antiochia (Jesaja 55:11)
Lördag Septuagesima: Rubrik: Nåd och tjänst: Matteusevangeliet 19:27-30, Salomos vishet 11:22-26,
Filipperbrevet 3:7-14, Psaltaren 25:4-11

Vecka 5 Söndag 26 januari-lördag 1 februari

Vecka 7 Söndag 9 februari-lördag 15 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)
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Söndag Apostlagärningarna 13:4-12 På Cypern. Saul
blir Paulus (Hosea 14:10)
Måndag Apostlagärningarna 13:13-20 Paulus tal i
Antiochia i Pisidien 1 (Andra Moseboken 6:6-8)
Tisdag Apostlagärningarna 13:21-24 Paulus tal i
Anthiochia i Pisidien 2 (Första Samuelsboken 16:1-13)

Söndag Apostlagärningarna 14:1-23 Förkunnelse
och förföljelse i Ikonien, Lystra och Derbe (Psaltaren
147:7-11)
Måndag Apostlagärningarna 14:24-28 Tillbaka i
Antiochia i Syrien (Första Korinthierbrevet 16:5-9):
Tisdag Apostlagärningarna 15:1-12 Möte med apostlarna i Jerusalem. Frågan om hedningarna 1 (Första
Moseboken 17:10-14)
Onsdag Apostlagärningarna 15:13-21 Möte med
apostlarna i Jerusalem. Frågan om hedningarna 2
(Amos 9:11)
Torsdag Apostlagärningarna 15:22-35 Brevet från
församlingen i Jerusalem (Första Johannesbrevet
2:18-25)
Fredag Apostlagärningarna 15:36-41 Paulus reser
genom Mindre Asien (Apostlagärningarna 12:25)
Lördag Fastlagssöndagen: Rubrik: Kärlekens väg:
Markusevangeliet 10:32-45, Höga visan 8:6-7, Andra
Korinthierbrevet 5:14-21, Psaltaren 86:5-11

Vecka 9 Söndag 23 februari-lördag 29 februari

Söndag Apoatlagärningarna 16:1-10 Paulus med
Silas och Timotheos (Första Korinthierbrevet 9:19-27)
Måndag Apostlag. 16:11-15 Till Filippi i Makedonien
Tisdag Askonsdagen: Rubrik: Bön och fasta: Lukasevangeliet 5:33-39, Manasses bön11-15, Andra
Korinthierbrevet 7:8-13, Psaltaren 32:1-5
Onsdag Apostlagärningarna 16:16-24 Paulus och Silas fängslas och befrias 1 (Markusevangeliet 16:9-20)
Torsdag Apostlagärningarna 16:25-40 Paulus och
Silas fängslas och befrias 2 (Lukasevangeliet 3:1-14)
Fredag Apostlagärningarna 17:1-15 I Thessalonike
och Beroia (Femte Moseboken 18:15-18)
Lördag Första söndagen i fastan: Rubrik: Prövningens
stund: Markusevangeliet 1:12-13, Första Moseboken
3:1-13, Hebreerbrevet 5:7-10, Psaltaren 31:2-6

På kulturfronten
De ekumeniska bön- och lovsångsmässorna
på fredagar i Domkyrkan har funnits en längre
tid. Ett relativt nytt grepp är att ha en musikstund innan bön- och lovsångsmässan. Fredag
28 februari står Revoice och Missionskyrkans
Kapell för musiken. Det blir en spännande
utmaning att ta sig an den stora akustiken
som är i Domkyrkan, vilket gör att musiken
får framföras på ett annorlunda sätt än vad
både Revoice och Kapellet är vana vid.
Musikstunden börjar kl 19.00 och håller
på i ca 50 minuter innan bön- och lovsångsmässan börjar kl 20.00. Lokalen är alltså
Domkyrkan. Välkomna!
Musikkonferensen 2020

Förra året arrangerades Equmenias och
Equmeniakyrkans musikkonferens för första
gången. Hedrande nog fick vår församling
stå värd för arrangemanget. Det blev så bra
att man vill göra en ny konferens redan i år
och även denna gång vara här i Linköping.
Fredag-söndag 13-15 mars blir konferensen av.
Det börjar med en samling för ungdomar i
Baptistkyrkan på fredagkvällen. Det är också
ett rejält rabatterat pris för ungdomar. Sedan
kommer lördagen och söndagen som är för
alla. Lördagen innehåller seminarier och
samlingar och söndagen avslutar konferensen
med ett samtal och en avslutande gudstjänst.
Precis som förra året kan man välja mellan två spår: ett allmänt spår och ett körspår.
Körspåret innehåller mycket körsång som
kommer sjungas på lördagen. Det allmänna
spåret innehåller mer av valbara seminarier på
olika teman. Gå gärna in på equmeniakyrkan.
se/aktuellt/musikkonferensen och läs mer.
Där finns också en länk för anmälan.
En konferens som denna kommer också
kräva praktiska insatser ifrån oss som församling. Så hur som helst: Boka in 13-15 mars i
kalender, antingen för att gå på konferensen
själv eller för att bidra till ett gott och viktigt
värdskap från församlingen.

Da Capo, brassband och Solistkvartetten

Boka redan nu in söndag 8 mars. Då gästas
nämligen Misisonskyrkan av damkören Da
Capo, Ryttargårdskyrkans brassband och
Solistkvartetten som tillsammans ger en
konsert till förmån för Läkarmissionen. Mer
info kommer.
Flygelrenoveringen

Just nu är vår inköpta flygel hos firman i Polen
för renovering. Flygeln är utplockad, resonansbotten torkar för att spricka upp innan
den lagas. Detta görs för att den ska behålla
sin konvexa form en längre tid. Järnramen
är omlackad.
Vi har fortfarande inte fått något definitivt
datum för leverans. Vi återkommer så fort
vi vet mer.
JACOB WESSBO

FOTO: GUDRUN EKLUND

Revoice och Kapellet spelar i Domkyrkan

Elvi Petersson säljer skivsamling, start kyrkkaffet 9 februari.

Elvi Petersson 101 år säljer skivsamling

Elvi har genom åren älskat sång och musik.
Hon har skaffat sig en stor samling av grammofonskivor. Nu hoppas Elvi, att det är
många som vill fortsätta njuta av musiken
eller av nostalgiska skäl gärna köper hennes
skivor.
Skivorna består av både klassisk musik och
andliga sånger. Som exempel kan nämnas
Grieg, Schubert, Tjajkovskij, Sound of Music, Passionsspelen i Obergammerau, Artur
Erikson och Linköpings Missionskyrkas
Ungdomskör på 1970-talet.
Skivorna kommer att säljas i samband med
kyrkkaffe vid några tillfällen i februari med
början söndag 9 februari.
Pengarna som kommer in tillfaller enligt
Elvis önskan Instrumentfonden!
GUDRUN EKLUND OCH SOLWEIG ÅKERBLAD

Renoveringen av Missionskyrkans nya flygel pågår just nu i
Polen. Bl.a. har järnramen (nedre bilden) lackats om.
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Gudstjänster och möten

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

Februari
1
LÖRDAG
10.00 Gåvointensivkurs
Läs mer på sidorna 5 och 6.
2
SÖNDAG Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Uppenbarelsens ljus. Stina Holmgren.
Ungdomskören Hope. Ljuständning
för under året födda och adopterade
barn. Insamling till kyrkokontot.
Kyrkkaffe. Ny i stan.
3
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i Missionskyrkan. En ljus idé - Om
Thomas Edison och andra ljushuvuden.
Eva Milton, diakon.
5
ONSDAG
18.00 SFA
6
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
FREDAG
20.00 The Bible
8
LÖRDAG
09.30 Samling för föräldrar: Tro i hemmet
Läs mer på sidan 10.
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9
SÖNDAG Septuagesima
11.00 Gudstjänst med nattvard
Nåd och tjänst. Marcus Lind. Kören.
Barnvälsignelse av Adam Jobrant.
Insamling till Region Öst av Equmeniakyrkan. Kyrkkaffe. Ny i stan.
13.00 Församlingsmöte
Läs mer på sidan 6.
11
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Ute faller snön i februari. Lasse Svensson spelar, sjunger och berättar. Se
sidan 18.
16
SÖNDAG Sexagesima
11.00 Gudstjänst
Det levande ordet. Bernt Åkerblad.
Kyrkkaffe.

16.00 Semmel-after work i Martas Café
Läs mer på sidan 7.
26
ONSDAG
19.00 Askonsdagsmässa i Domkyrkan
28
FREDAG
19.00 Konsert
i Domkyrkan med Revoice och Missionskyrkans kapell. Se sidan 13.
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
i Domkyrkan.
29
LÖRDAG
13.00 Vernissage
Robert Oldegaarden. Se sidan 17.
20.00 Peppkväll inför Taizé
Läs mer på sidan 6.

Mars

17
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i S:t Lars kyrka. Kärlek och relation i
dikt och ton. Åsa Hansson, diakon.

1
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Den lilla berättelsen. Kören. Insamling
till kyrkokontot. Kyrkkaffe.

19
ONSDAG
18.00 SFA

2
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i Missionskyrkan. Ordspråk och talesätt - då och nu. Eva Milton, diakon.

20
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Hospitalstorget. Arkeolog Emma
Karlsson berättar om intressanta fynd
från utgrävningarna av Hospitalstorget. Läs mer på sidan 3.
22
LÖRDAG
09.30 Brunch om Trygg kultur
Läs mer på sidan 6.
23
SÖNDAG Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst
Kärlekens väg. Maria Linder. Kyrkkaffe. Gudstjänsten sammanlyst med
Equmeniakyrkan Skeda.
25
TISDAG Fettisdagen
14.00 Gemenskapseftermiddag
Ögonblick som spelar roll. Maria Linder. Läs mer på sidan 18.

4
ONSDAG
18.00 SFA
5
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Ge aldrig upp! Torvald Engvall berättar om sin rehabilitering efter att
för drygt sju år sedan drabbats av en
stroke. Läs mer på sidan 3.
18.00 Nattvardsandakt
6
FREDAG
15.00 Världsböndagen
i S:t Lars kyrka. Läs mer på sidan 9.
20.00 The Bible
7
LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
Saoud Bahhi.

8
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst med nattvard och alla
åldrar
Den lilla berättelsen. Scoutinvigning.
Insamling till Equmeniakyrkans
pastors- och diakonutbildning. Kyrkkaffe. After Church.
18.00 Konsert
Solistkvartetten, Ryttargårdskyrkans
brassband och Da Capo. Till förmån
för Läkarmissionen. Se sidan 13.
Alla barn är välkomna på söndagar!

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

Lambohovskyrkan

Februari

2
SÖNDAG
18.00 Lovsångsmässa
Leif Jarlbjörn.
5
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Leif Jarlbjörn.
6
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
Maria Åkerström.
9
SÖNDAG
10.00 Familjegudstjänst
Leif Jarlbjörn. Barnkören Joy.
15.00 Jazz i Lambohov
Gästartist Amanda Sedgwick. Kostnad 50 kr inkl fika.
13
TORSDAG
12.00 Sopplunch med inledande andakt
Kostnad 30 kr.

17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
16
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Leif Jarlbjörn. Lambohovsforum under fikat efter mässan för information
och frågeställningar.
19
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Maria Åkerström.
20
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa
Leif Jarlbjörn.
23
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
Marcus Lind.
26
ONSDAG
18.00 Askonsdagsmässa
Leif Jarlbjörn.
27
TORSDAG
12.00 Sopplunch med inledande andakt
Kostnad 30 kr.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.

Mars
1
SÖNDAG
07.45 Vasaloppsmorgon
i Skeda församlingsgård. Vi ses
lagom till start 07.45 då vi äter
frukost tillsammans och sedan följer
loppet i TV. När deltagarna skidar
över myrarna (ca 09.30) firar vi en
enkel gudstjänst som avslutas med
vätskekontroll – givetvis bjuds det
blåbärssoppa.

Ekängen

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 tillsammans med S:t Lars församling. Samling i S:t Lars
kyrka. Avslutning i Martas Café.
14.00 Gemenskapseftermiddag. Udda vecka.
Kontakt: Irene Dahlberg, tel 070 985 93 43.
18.00 Församlingskören övar. Kontakt: Jacob
Wessbo, tel 013-249808.
Onsdagar
18.00 SFA-gruppen (fd Svenska Frälsningsarmen). Jämn vecka. Kontakt: Eva Milton, tel
013-249805.
18.30 Revoice Gospel Choir övar. Kontakt: Lovisa
Kienzler, tel 073-7772586 eller Jacob Wessbo, tel
013-249808.
Torsdag
10.15 Värkliga människor. Udda veckor. Kontakt: Eva Milton, tel 013-249805.
14.00 RPG. Jämna veckor. Kontakt: Lars Eklund,
tel 0706-226374. Läs mer i RPG-spalten på sidan 3.
18.00 Nattvardsandakt 5 mars-2 april
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.

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!
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På klotet

Klimatutsläpp kostar barnbarnen minst 7000 kr per ton utsläpp

Skogsbrand i Australien orsakad av global uppvärmning.
MIR BETYDER JU Miljö, Internationellt och Rättvisa. Beträffande rättviseaspekten är ju Matteus
25 vers 45 mycket tydlig: ” Då skall han svara
dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för
någon av dessa minsta, det har ni inte heller
gjort för mig.” Våra barnbarn kan definitivt
räknas som dessa minsta. I nyhetssändningarna från Australien ser vi skräckinjagande
bilder som den ovan. Dessa enorma bränder
uppträder vid en global uppvärmning om ca
1,2 grader. Det kommer att bli ännu värre
för våra barn och barnbarn vid 1,5 grader,
2 grader, eller 3 graders uppvärmning om vi
inte stoppar utsläppen mycket snart.
Svensken flyger ca 6 ggr mer än genomsnittet i världen. Svenskarnas utsläpp från flygresor är nu lika stort som deras utsläpp från
privatbilism, ca 10 miljoner ton CO2e per år,
och har ökat med ca 5% per år, men ökningen
har avstannat senaste året efter debatten om
flygskam. Under 2019 minskade svenskarnas
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utrikesflyg med 4% och inrikesflyget 9%.
Om vi gör utsläpp utan att kompensera
innebär det att vi skickar kostnaden vidare
till våra barn, barnbarn och deras ättlingar,
som får betala enormt mycket mer.
Klimatkompensation är ett sätt att vidta åtgärder för att minska utsläpp på annat håll för
att kompensera de utsläpp man gör. Det bästa
är att undvika utsläpp, men det är mycket
bättre att kompensera än att inte göra något
alls. Uppgifterna i tabellen nedan om utsläpp
CO2e (koldioxidekvivalenter) kommer från
sajten http://klimatkompensation.etc.se/ där
man kan mata in uppgifter om sitt resmål och
kompensera utsläppen genom att betala för
att t.ex. sätta upp solceller. Då hjälper man
även till att bygga en hållbar framtid.
Resmål
Utsläpp CO2e
Flyg ToR Arlanda
per person, ToR
		
Australien Brisbane
8304 kg
Arlanda-New York
3498 kg
Thailand, Phuket
4810 kg
Kanarieöarna
1950 kg
Malaga
1376 kg
Kroatien, Split
1078 kg
München via Amsterdam 1030 kg
1200 mils körning,
medelstor fossilbil
2000 kg
Vad jorden tål,
ca årligt utsläpp/person 2000 kg

Kostnad kr klimatkompensation med
solceller och biokol
5896
2484
3415
1385
977
765
731

Eftersom solceller genererar ren el som exporteras till Europa inom vårt elområde så
kan man stänga av kol- och oljekraftverk i
motsvarande mån, och i genomsnitt eliminera
ca 700 kg CO2 utsläpp per producerade
1000 kWh. Här kan man se exporten just

nu: https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/
kontrollrummet/ Ett annat mycket konkret
sätt är att köpa träkol och gräva ned i marken
som jordförbättringsmedel. För att kompensera en Thailandsresa, 1 person, utsläpp 4810
kg, behöver man gräva ned 1311 kg träkol,
vilket vore ganska arbetsamt men konkret
och pålitligt.
En pålitlig klimatkompensation ska ha
effekt inom ganska kort tid samt vara additionell, dvs åtgärden skulle inte blivit av
utan kompensationen. Skogsplantering som
kompensation är inte pålitlig. Den tar för
lång tid att få effekt, skogen kan avverkas i
förtid, klimatet kan bli torrare så att den inte
växer upp eller brinner upp i skogsbränder.
Flygbolags kompensation brukar vara av dålig
kvalitet – de tar inte med höghöjdseffekten
och använder skogsplantering för att det är
billigt. Biobränsle är heller ingen riktig lösning, kortsiktigt blir det samma CO2 utsläpp
och höghöjdsutsläppen försvinner inte, samt
det konkurrerar med matproduktion eller
råvara till kemiindustrin.
Slutsats: för att inte förstöra barnbarnens
framtid bör vi först anstränga oss rejält för att
undvika utsläpp. Om vi ändå gör utsläpp bör
de kompenseras med en kompensation av god
kvalitet, annars orsakar vi enorma framtida
kostnader för barnbarnen.
PETER FRITZSON

På kulturfronten
Konstglas i Galleri Magnifik

kl 13.00 är det dags att inviga en ny utställning i vårt Galleri. Då blir
det glaskonstnär Robert Oldergaarden som
ställer ut. Han var hos oss hösten 2015 med
en mycket uppskattad utställning.
Han är en välrenommerad glaskonstnär
med bland annat 20 års erfarenhet från Orrefors Glasburk och Kosta Boda och 10 år som
lärare på Riksglasskolan. Mycket av Roberts
glaskonst är inspirerad av svensk historia och
vikingar, som kännetecknas av fantasifulla
och lekfulla konstverk i harmoniska färger.
Teknikerna heter Ariel och Graal. Vid
Ariel bygger man mönstret med luft, så luftmönstret inne i glaset blir tredimensionellt.
Vid Graal tar man bort olika färglager för att
få fram sin bild i glaset. Han tillverkar inga
kommersiella serier med samma motiv.
Glaskonsten skapar Robert i en familjegård
som gått i arv sedan 1700-talet. Där har han
byggt upp Oldergaard Glashytta i byn Triberga mitt i världsarvet på sydöstra Öland.
Där kan man beskåda skaparprocessen och
Lördag 29 februari

Verk av Michael Vågsten som ställs ut i Galleri Magnifik fram
till 23 februari.

Ödeland

Michael Vågesten ställer ut i Galleri Magnifik
fram till 23 februari. Han är född i Linköping
och påbörjade sin konstnärliga utbildning
som 15-åring på Anders Ljungsteds Gymnasium, linje estetisk konst 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 University 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 bland annat i Östergötland
och Stockholm och har deltagit på samlingsutställningar i Sverige, Italien och England.
Sedan 2013 är Michael kursledare på Medborgarskolan i Linköping, där han undervisar
i måleri och teckning.
Mera om Michaels tankar kring sitt måleri
kunde ni läsa i förra numret av Medljus eller
gå in på hans hemsida www.vagsten.se och
läs mera.
LARS HESSELSTRAND / BIRGITTA JACOBSSON

se levande glasblåsning. Man kan även gå på
kurser i glasblåsning och smycketillverkning.
Under sommarperioderna har Robert sin
”handelsbod” på Sollidens slott, där han säljer
och informerar om sin glaskonst. Roberts
öländska glaskonst är inte bara unik i Sverige,
utan han har även ställt ut i Italien, Ungern,
Holland och Belgien.
För drygt två år sedan fick han ett stipendium av en japansk delegation, som ledde till
att han var i Japan i ca två månader. Tillsammans med två japanska glasblåsare skapade
han där glaskonst med inspiration från både
svenska och japanska teman, samtidigt som
han lärde ut Graal, en glasteknik, som de inte
har i Japan. Han åkte då också runt i landet
och föreläste om sitt skapande.
I vårt Galleri kommer det att bli en stor
variation av utställningsföremål bestående av
glasskulpturer på podier, konstglas på väggarna och smycken i våra glasmontrar.
Utställningen kommer att pågå till och
med måndag 13 april.
LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Utställning med konstglas av Robert Oldergaard har vernissage i Galleri Magnifik lördag 29 februari.
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På kyrktorget
Dag om psykisk ohälsa

Församlingsmedlemmar och medarbetare
inom Equmeniakyrkan och andra intresserade
bjuds in till en temadag om psykisk ohälsa lördag 21 mars i Immanuelskyrkan, Jönköping.
Den psykiska ohälsan finns överallt i samhället och därför också i kyrkan. Men hur
möter vi den som församlingar och enskilda
individer? Vilka verktyg behöver vi?
Hur lyckas vi skapa en miljö där det är ok
att vara sjuk, även i själen? Och kan vi bidra
till att lindra den psykisk ohälsa som så tydligt
påverkar så många människor idag?
Dessa och liknande frågor vill vi lyfta
denna temadag. Välkommen!
Upplägg och medverkande: Under dagen
varvas föreläsningar med samtal. Medverkar
gör:
Sofia Rosén, Equmeniakyrkan Region
Väst: Nedslag i verkligheten.
Maria Fässberg Norrhall, pastor och själavårdare i Equmeniakyrkan: Vad är psykisk
ohälsa?
Maria Ahlriksson, pastor Fjällstugan Jönköping: Hur kan man arbeta med dessa frågor
i församlingen?
Fredrik Lignell, pastor Ryttargårdskyrkan
Linköping (EFK), författare till Bottenkänning: När livet går sönder, var finns Gud?
Tid: 09.30-16.00. Kostnad: 200kr (inkl.
föreläsningar och två fika. Lunch köpes enskilt
på stan).
Anmälan: Anmälan sker via Equmeniakyrkans hemsida senast 14 mars. Frågor?
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Kontakta Lena Hilding Carlsson, 036-17 33
43, lena@immanuelskyrkan.com
EVA MILTON

Ny bok: Till jordens yttersta gräns

Under Markusåret tog Equmeniakyrkan fram
en andaktsbok över Markusevangeliet, författad 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

Gemenskapseftermiddag

Varannan tisdag inbjuds till Gemenskapseftermiddag. Vid varje tillfälle serveras kaffe
och gott bröd.
Tisdag 11 februari kl 14.30. Ute faller snön
i februari. Lasse Svensson speglar året i sång,
musik och berättelser.
Tisdag 25 februari kl 14.30 är temat Ögonblick som spelar roll. Maria Linder delar med
sig av sin livsberättelse.
Tisdag 10 mars kl 14.30 är temat Luffaräventyr. Karl-Oskar Pettersson berättar om
minnen från möten med luffare under sin
barn-och ungdomstid. Han har också med
sig trådarbeten som luffare tillverkat. Einar
Samuelsson sjunger visor om luffarlivet.
Tisdag 24 mars kl 14.30. Caféeftermiddag
med Birgitta Anderson och Linköpingskören
Visionärerna – en kör med ca 25 glada pensio-

närer. Birgitta har länge jobbat med Kultur för
seniorer och med Kulturens betydelse i vård
och omsorg. Birgitta och Visionärerna bjuder
på en blandad repertoar från Evert Taube till
Benny Andersson.
Välkomna!
GUDRUN EKLUND

Vill du bli volontär?
Gör som många andra, gör en insats i
Missionskyrkans viktiga café- och konferensverksamhet! Det finns olika arbetsuppgifter, olika dagar och tider att välja på.
Hör av dig till verksamhetsledare Gunnel
Karlsson, tfn 013-24 98 04 eller e-post gunnel.karlsson@missionskyrkanlinkoping.se

Du vet väl om att…..

du som medlem i församlingen kan hyra lokalerna 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@missionskyrkanlinkoping.se eller Margaretha Dahl,
tfn 013-249800.

Annonsera i Medljus!
Då syns din annons bättre!

Måndag-Lördag:
Onsdag:
Söndag:

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

10.00-16.00
10.00-18.00
Stängt

telefon 013-24 98 21

Bröllop • Catering
Lunchservering

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

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

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

Från 1 januari Capella begravning och juridik

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

Annonsera i Medljus!

Missionskyrkans egen
brödleverantör

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

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

Välkommen!

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

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

EKONOMIBREV B
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

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

Sista sidan I T-gruppen skrattar och gråter vi tillsammans och funderar över hur Guds ord påverkar våra liv
uppgifter har jag ändå fått under det gångna
året jag varit medlem. Jag hoppas, att fler
uppdrag hinner dyka upp under de kommande åren!

Välkommen till en intervju per mail Johanna
Grahnqvist! Vilka är dina första minnen av kristendomen?

Min första kontakt med kristendomen skedde
inte förrän i tonåren, då jag följde med en vän
till konfirmationen. Ett halvår senare fann jag
min tro och sen den dagen har jag och Jesus
vart oskiljaktiga.

Du kände vår ungdomspastor Maria Linder, innan
du kom hit. Hur vill du beskriva henne? Hon är så
pass ny hos oss, så jag känner henne inte helt.

Jag var bekant med henne redan innan jag
kom hit eftersom min fästman och Maria
studerade tillsammans i Stockholm. Jag och
Maria lärde känna varandra väldigt snabbt
efter vi flyttat hit. Maria är nog en av de
mest godhjärtade och varma människorna
jag träffat. Hon bär på ett driv inte många
människor besitter. Det är verkligen något
jag ser upp till hos henne och något jag själv
strävar efter att vara.

Vilka är de stora skillnaderna mellan Värnamo
och Linköping i graden av självklarhet att vara en
kristen? Eller finns det inga skillnader?

Värnamo är en mindre stad än Linköping,
vilket självklart kan påverka självklarheten
att vara kristen. Men jag skulle säga att jag
upplevde det mer naturligt för människor, när
man sa att man gick till kyrkan eller att man
var Jesu lärjunge. Här i Linköping är det inte
lika självklart bland människor man möter.
Du konfirmerades i Missionsförsamlingen. Av
bilderna i Sändaren att döma brukar ni vara väldigt många konfirmander. Är det vanligt att även
icke församlingsmedlemmar sänder sina barn till
konfirmation i Värnamos Missionskyrka?

Jag skulle vilja påstå, att majoriteten av konfirmanderna många gånger inte varit barn
till församlingsmedlemmar. Det har blivit en
trend att ta konfirmationen och gå i kyrkan
bland många unga i Värnamo, vilket är en
stor välsignelse! Till och med tränare bytte
dagar för att tonåringarna skulle kunna gå
på konfirmationen i Missionskyrkan under
min tid där.
Nu har du börjat dina studier till förskollärare i
Norrköping, men du bor i Linköping och är verksam i vår församling. Bra för oss, men varför blev
det så?

Vi sökte lägenheter i både Norrköping och
Linköping, då min fästman skulle studera i
Linköping och jag i Norrköping. Tack vare
ett Facebookinlägg och en delning i en av
Missionskyrkans grupper på Facebook blev vi

Johanna Grahnqvist.

kontaktade och på den vägen är det! Vi trivs
väldigt bra i Linköping och är väldigt tacksamma, att det var just här vi fick lägenhet!
Min fru utbildades i samma yrke som du men i
Fröbelinstitutet i Norrköping. Det var hon mycket
stolt över. Pedagogiken man fick lära sig då var
verkligen genomtänkt. Vet du om traditionerna
lever kvar?

Norrköping är väldigt stolta över att ha just
förskollärarprogrammet där och inte i Linköping. Jag minns under mina första veckor som
student på Liu studerade vi förskolans historia och hur stolta alla föreläsare var över att
Fröbelinstitutet och en stor del av förskolans
historia i Sverige kom till och utvecklades i
just Norrköping. Så ja, det skulle jag nog säga.
Nu är du verksam i Equmenia i Linköping. Vilken
är din främsta insats där?

Förutom att jag är ansvarig för en T-grupp, så
hjälper jag gärna till där det behövs. Diverse

Du är också med i en T-grupp. Hur kan en träff i
denna grupp se ut? Vad betyder gruppen för dig?

Vi brukar ses varannan söndag för att fika
tillsammans och läsa Bibeln ihop. För tillfället läser vi 1:a Petrusbrevet. Vi ses hemma
hos varandra. För mig betyder min T-grupp
väldigt mycket. Det är en plats, där vi får dela
livet med varandra, en plats där vi får skratta
och gråta tillsammans och där vi får fundera
kring Guds ords makt över våra liv. Vår grupp
är en samling unga-vuxna människor som ses
för att dela livet med allt det goda och onda
som livet bär på. Det är något väldigt vackert
att ha det tillsammans med sina trossyskon.
Förutom att det är en plats, där jag får dela
livet och min tro har det även gett mig vänner för livet.
Vad vill du hälsa läsarna av Medljus?

Ge någon ett leende och en kram idag! Något så litet kan göra så mycket. Och Gud
välsigne er!
JOHANNA GRAHNQVIST I DIALOG MED ROLF MALMBERG

