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Betraktelse

På intervju

Vad innebär det at

Varför är vi församling?
som ungdomsledare,
serverades det alltid torgfika i kyrkan på fredagar, en kvarlevande tradition, som uppstod
när församlingsmedlemmar reste in till stan
för att handla på torget. Jag bestämde mig för
att försöka lära känna de som alltid besökte
kyrkan. Vid ”Gubbabordet” satt några personer, som var något äldre än de jag brukade
jobba med. Efter några veckor fick jag en
naturlig plats vid bordet och jag började fråga
dem som satt där, om deras liv. En hade kört
över 100 lastbilslaster till Östeuropa. Där
hade han undvikit gränskontroller eller mutat
gränspolisen för att kunna leverera kläder,
leksaker och mat till de som inte hade. En
annan bjöd alltid in sina grannar till kyrkan,
för att han hoppades, att de skulle börja tro på
Jesus. En tredje berättade, hur han mirakulöst
hade upplevt Gud efter en hjärtoperation. När
jag istället fikade med damerna, fick jag höra
deras berättelser. En kvinna berättade, att hon
varje kväll bad för mig och de andra anställda.
En annan om hur hon i min ålder börjat gå
på tältmöten och på så sätt fått lära känna
NÄR JAG TIDIGARE JOBBADE
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Jesus. En tredje berättade, att hon varje vecka
ordnade matpaket till dem som behövde.
JAG FICK HÖRA OFANTLIGT MYCKET berättelser och
vittnesbörd på det där torgfikat. Det började
med, att jag satte mig vid ett nytt bord och
ställde frågor om livet. Jag fick höra om hur
Jesus påverkat deras liv och började förstå,
varför vi ska vara en församling.
Jag vill utmana dig att byta fikabord och
börja prata om livet med någon från ett annat
åldersspann. Kanske får du lära dig något nytt
från någon yngre eller höra livstråd av någon
äldre. Förhoppningsvis förstår du då mer om
varför vi är församling.

Medljus har fått chansen till samtal med några
personer som har tagit särskilt ansvar för att
rekrytera språkvänner. Med vid samtalet var
volontärerna Lena Gyllebro, Lillemor Eriksson,
Rolf Malmberg, Hargita Horvat och Elin Bom som
är projektsamordnare.
Vad innebär det att vara språkvän?

Att vara språkvän innebär bl.a. att nyanlända
personer får träffa svenskar som vänner. Det
blir lika lärorikt för båda, när man gör saker
tillsammans.
När det år 2006 kom många flyktingar
till Linköping, uppstod behovet av att träffas
och att engagera sig för de nyanlända. Därför
startade Linköpings Kristna Råd – LKR, ett
vänprojekt.
”Vi ses!- Språkvänner i Linköping”
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Sedan 2016 är Röda Korset utförare av verksamheten som nu kallas ”Vi Ses! Språkvänner i Linköping” och LKR är medverkande
organisation. Som medverkande organisation
bidrar LKR med volontärer som hjälper till
med alla verksamheterna och dess utveckling.
Sedan 2019 är Linköpings kommun en stor
medfinansiär, vilket säkerställer en långsiktighet för att ha en anställd. Verksamheten är
religiöst och politiskt obunden.
Bakgrunden till att detta startade, är att
studier visar, att det är svårt att träffa nya vänner i Sverige. Speciellt svårt blir det för dem
som är nya i landet.
Vi har sett, att det är svårt att hitta etablerade svenskar som vill bli språkvänner. Just nu
är det i Linköping flera hundra invandrare i
kön till att få en svensk språkvän. Både kvinnor
och män i alla åldrar behövs!
Vi är ute på olika ställen för att marknadsföra detta viktiga uppdrag att vara språkvänner.
Vi är på biblioteket, i pensionärsföreningar, i
körer, i kyrkor och på företag. Vi finns också på
Facebook, Instagram och har en egen hemsida.
Vi har matchningsträffar, där dom som
har anmält sitt intresse att bli språkvänner får

Intressant vår hos RPG
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tt vara språkvän?

Lena Gyllebro, Rolf Malmberg, Elin Bom och Lillemor Eriksson
jobbar med Språkvänner i Linköping.

träffa någon som t.ex. har samma intressen,
har barn i samma ålder, någon som går på
spanskakurs eller någon som gärna vill bli en
”svensk mormor”.
Vi arrangerar dessutom promenader som vi
kallar Walk-n-Talk dit alla som vill promenera
och träffa nya människor är välkomna. Förra
året startade vi en mycket populär cykelskola
som fortsätter i vår och i höst. Vi anordnar
även så kallade Pop-Up Språkcaféer – en
fikastund mellan anställda och nyanlända på
en arbetsplats. Vid alla dessa tillfällen får man
bra träning i svenska språket och möjlighet att
knyta nya kontakter.
Varför engagerade ni er i detta med Språkvänner?
Lena: Jag hade tidigare träffat nyanlända och

fått en god relation. Samtidigt såg jag, att det
kom så många nyanlända till Linköping och att
det var så få svenskar som engagerade sig. Jag
ville utmana fler i våra kyrkor eller i samhället
att bli språkvänner.
Lillemor: Jag såg, att svenskar inte är så bra på
att ta kontakt med nyanlända. Jag funderade
på vad man skulle kunna göra. Jag fick reda
på, att LKR hade ett vänprojekt, så då ville jag

göra en insats genom detta.
Hargita: Jag kände, att jag ville göra skillnad
på riktigt.
Elin: Det är lite min livsstil att jag brinner för
detta viktiga jobb. Jag ville också ruska om lite:
Varför är vi så slutna? Vi behöver engagera oss
för våra nyanlända personer.
Rolf: När vi började få många invandrare t.ex.
från Syrien kände jag, att jag inte kunde vara
passiv. Varje människa är Guds skapelse och är
lika nära som en svensk. Genom min erfarenhet från Skäggetorp, anser jag, att det är viktigt
att ställa upp.
Jag läste en notis från Missionskyrkan i
Värnamo. Där hade man startat ett arbete
med flyktingar och ansåg att flyktingar är våra
gäster. I Linköping hade Medborgarkontoren
på biblioteken ett ansvar för invandrare.
När jag såg bilder på TV om de fruktansvärda lägren i Europa och bilden på det lilla barnet
som sköljdes upp på en strand, kände jag: Vi
måste göra något för vår nästa. Samtidigt hade
vi i Sverige ont om folk i arbetsför ålder.
Lena Gyllebro, Lillemor Eriksson och jag
åkte runt till Linköpings kyrkor och berättade om hur viktigt det var att ställa upp för
människorna som flytt sitt hemland. Det var
många familjer som ställde upp. En av dem
som togs emot som familjemedlem var Abbas.
Vi är många som tagit honom till vårt hjärta.
Tyvärr blev han senare utvisad till Afghanistan.
Det är viktigt att påminna varandra om vår
människosyn: Alla människor är Guds barn.
Hur gör man om man vill ställa upp som språkvän?

Ta kontakt med någon av oss eller sök information på sociala medier: ”Vi ses!-Språkvänner i Linköping”. På språkvänners hemsida
www.visessprakvanner.se finns mer information om alla projekt och även ett anmälningsformulär. I Informationen i Missionskyrkan
finns information och anmälningsformulär.
Tack för intressanta och trevliga samtal!
GUDRUN EKLUND

Dagarna blir nu längre när solen visar sig
alltmer! Vi går mot vår! Det är inte utan
att RPG-programmet i mars har en prägel
av såväl människans som naturens kraft.
Varmt välkomna till våra sammankomster
jämna torsdagar kl 14.00.
Redan i förra numret av Medljus
informerade vi om programmet torsdag
5 mars kl 14.00 med rubriken Ge aldrig
upp! Torvald Engvall berättar om sin
rehabilitering, efter att han för drygt sju
år sedan drabbades av en stroke. Torvald
har också skrivit en bok med samma titel
som han kommer att ha med sig. En
representant från Studieorganisationen
Bilda är också med.
Med anknytning till stundande vår
och sommar ser vi fram emot att torsdag
19 mars kl 14.00 få lyssna till Carl Eriksson, som är driftingenjör på Linköpings
kommuns Stadsmiljökontor. Han kommer att berätta om Träden i staden – varför planteras träd, trädens behov, träd och
alléer i ett historiskt perspektiv. Carl vill
gärna ha dialog med oss, så har du frågor
och funderingar så passa på!
I det här sammanhanget kan också
nämnas att vi torsdag 2 april kl 14.00 får
besök av Bror-Tommy Sturk, som under
rubriken Mina och min familjs Laestadianska erfarenheter, ger oss en intressant
inblick i just den miljön.
Välkommen till omväxlande och
intressanta program i Missionskyrkans
RPG!
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!
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På ekumeniska fronten

Kyrkospegling – på besök i Ansgarskyrkan

Nu har vi besökt Ansgarskyrkan. Först träffade vi en
av prästerna, Sofia Bergholtz. Sedan var vi med
på gudstjänsten den 23
februari.
Lite historik
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Medljus har tidigare besökt andra församlingar 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 2018/2019),
Johanneskyrkan (nr 1, februari 2019), Citykyrkan (nr
7, oktober 2019) och senast
Baptistkyrkan (december/
januari 2019/2020).

För lång tid tillbaka fanns
i Linköping en EFS-församling i Betlehemskyrkan vid Duvan. När man
sedan ville bygga en ny kyrka, tog man kontakt med Domkyrkoförsamlingen. Därmed
bildades Ansgarskyrkan som en samarbetskyrka mellan Domkyrkoförsamlingen och
EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). I maj
firar Ansgarskyrkan 50-årsjubileum.
År 2006 blev Gottfridsbergs församling
egen församling, som en del i Domkyrkopastoratet.
Församlingens anställda

Man har totalt 10 anställda. 3 präster (församlingsherde, komminister och EFS-präst),
2 diakoner, 2 musiker varav en delas med
Ryds församling, administratör, husmor och
församlingspedagog. Husmor har också lite
pedagogiska uppgifter och lite vaktmästar-

uppgifter tillsammans med administratören.
Huset ägs av EFS-föreningen och i pastoratet
finns en städpool, som man använder sig av.
Mycket av arbetet i samband med söndagsgudstjänsterna , förutom präst och musiker,
sköts av ideella krafter.
Information till församlingen

På Svenska Kyrkans hemsida finns information om församlingens verksamhet och
personal. Nyhetsbrev för EFS skickas ut 8-10
gånger per år. Tidskriften Liv och Längtan
delas ut i Linköpings innerstad (6 ggr/år). I
kyrkan finns ett stort utbud av programblad,
affischer och information om alla grupper
och aktiviteter. Man annonserar i Corren
och finns med på Facebook och Instagram.

Demokratin

Församlingsrådet (väljs på fyra år vid kyrkovalet) ansvarar för verksamheten och så har
EFS-föreningen en styrelse dit man väljs på
årsmöte för 1 år i taget. Samarbetsrådet mellan dessa två handhar de flesta frågorna som
inte är specifika för Svenska Kyrkan (tas i församlingsrådet) eller EFS (tas i den styrelsen).
Ekumenik: Sofia berättar, att hon känner att
det är en god ekumenisk anda i Linköping.
Ansgarskyrkan är med i Linköpings Kristna
Råd LKR, men ej i Frikyrkorådet. Man är
med i Bön-och Lovsångsgudstjänsterna i
Domkyrkan. Sofia berättar vidare: ”Det är
en fantastisk möjlighet för samarbete inom
ekumeniken. Vi är glada åt LKR, där vi kan
uppmuntra, stötta och be för varandra”.

Gudstjänstliv

Söndagsförmiddagsgudstjänsten är navet i
gudstjänstlivet. Ett par ggr per termin börjar
man söndagen med frukostmöte kring olika
frågor. Varannan vecka har man gudstjänst för
daglediga på onsdagseftermiddagen i kombination med fika och något annat program. På
torsdagar har man ”Gottemat”, lunch med
middagsbön, öppen för alla precis som alla
andra samlingar. På tisdagarna är det morgonmässa. En mindre grupp brukar anordna bön
och lovsång någon gång per termin. Några
smågrupper finns typ våra T-grupper.
Barn- och ungdomsarbetet

Öppet hus är en mötesplats för vuxna med
barn 0-5 år. Det är på fredagarna och innehåller fika, lek, sångstund och andakt. Storsjung
är en sångsamling med roligt tema för förskolor och daglediga barn med vuxna. I samband
med söndagens gudstjänst finns Skatten för
barn mellan 4 och 10 år. Djungelvrål är scoutverksamhet för barn mellan 8 och 13 år.

med integrationsfrågor och stöd till nyanlända. Man tror dock, att i framtiden kan
det bli en större spridning av personer, som
är arabisktalande.
Mission

EFS var tidigt ute med att sända missionärer
till Etiopien och ur denna mission har en av
världens största lutherska kyrkor, Mekane
Yesus-kyrkan, växt fram. Så Etiopien har en
speciell plats i ett EFS-hjärta. I Ansgarskyrkan
finns en internationell grupp som lyfter fram
olika satsningar inom EFS och ACT (Svenska
kyrkans internationella arbete). Som exempel har EFS varje höst en missionssatsning
med namnet Se Be Ge, då man bl.a. gör en
webb-TV-sändning med fokus på något av
EFS Missionsområden. En av EFS utsända
missionärer, Andreas Thornell, kommer från
Linköping, så flera i Ansgarskyrkan känner
lite särskilt för honom och hans familj.
Visioner

Församlingen har ett rikt musikliv. Två barnkörer, tonårskör, damkören Gloria som också
ingår i Gottfridskören, en alla-kan-sjunga-kör
och Ansgarskören, som är församlingskören.
AM Blås, som tidigare var ett samarbete
med Missionskyrkan, finns numera bara i
Ansgarskyrkan. Ibland drar man ihop ett
lovsångsteam inför olika gudstjänster där
behov av det finns.

Ansgarskyrkans ledord är öppenhet, gemenskap och fördjupning. Man jobbar för att
hitta en större öppenhet och gemenskap med
människor i närområdet. Man bjuder därför
in till t ex gårdsfester och Valborgsfirande.
Människor har en längtan efter att känna
gemenskap och närhet. Det kan man få i
smågrupper. I Ansgarskyrkan arbetar man
med att utveckla gudstjänsterna. Detta för
att ännu mer känna sin plats i det stora sammanhanget och för Kristi Rikes tillväxt.

Integration

Gudstjänstbesök

Det finns inte så många med invandrarbakgrund i Ansgarskyrkan och i omgivningarna
runt kyrkan. Det känner man ibland som
ett problem. Några arabisktalande personer
kommer ändå ibland till gudstjänsterna.
Diakonerna arbetar pastoratsövergripande

Söndagen den 23 februari var vi tillsammans
med våra respektive på gudstjänstbesök i
Ansgarskyrkan. Att det var sista dagen på
sportlovet märktes på så sätt, att det var färre
besökare än de 60-90 personer, som oftast
firar sin gudstjänst där. EFS-föreningen har

Sång och musik

ca 150 medlemmar och ca 3500 personer av
de närboende är med i Svenska Kyrkan.
Det var fastlagssöndag och temat var
”Kärlekens väg”. Efter inledning och lovsång
tändes Barnens ljus och man bad Gud som
haver. Det var ingen söndagsskola den här
söndagen eftersom det var sportlov.
Alla texterna för söndagen lästes och Sofia
Bergholtz, som var dagens predikant, anknöt
till alla texterna och sökte olika svar på vad
kärlek är. Kärlekens essens är lika vilken kärlek
det än är, nämligen kärleken som är beredd
att ge allt, ge av sig själv för en annan, även
om det kostar på och inte bara är för att må
bra. Kärlekens väg leder till korset. Det är
ingen enkel väg, men vi går den inte ensam,
var något av det som Sofia ville skicka med
oss den här söndagen.
Mässan avslutades med nattvardsdelen och
ett medryckande postludium med Helena
Söderberg på orgelpallen.
En varm, gemytlig atmosfär var det som
mötte oss. Den känslan fanns med även vid
det efterföljande kyrkkaffet. Många samtal
fördes vid de olika borden. Vi förklarade
varför vi var där och att de snart skulle kunna
få läsa om sin församling i vår tidning.
Helena Söderberg skickade med oss en
hälsning till alla, som hon känner i vår församling. Helena var församlingsmusiker i
Missionskyrkan tidigare.
GUDRUN EKLUND OCH 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
INFORMATIONEN 013-24 98 25
MARTAS CAFÉ 013-24 98 21
TELEFON

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST

Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal

MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

Föräldraledig.

BERNT ÅKERBLAD Vice församlingsföreståndare

Vikarierande församlingsföreståndare 50 procent.
exp 013-24 98 01, 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

Fastan 2020: Den lilla berättelsen

År 2018 var temat ”den stora berättelsen”, då
vi gjorde olika nedslag i Gamla Testamentet.
År 2019 var temat ”den största berättelsen”,
då vi pratade om evangeliet om Jesus. Vi har
alltså gått igenom hur Gud verkade på Bibelns
tid. I år är temat ”den lilla berättelsen”, då vi
istället talar om hur Gud verkar i människors
liv idag. Vi som brukar predika kliver åt sidan
och lämnar plats i predikstolen åt olika församlingsmedlemmar, som genom vittnesbörd
och predikningar får dela sina berättelser om
Gud, tron och livet. Varmt välkomna till
gudstjänsterna under fastan!

EVA MILTON

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

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Ny entrédörr och almen försvinner

Vi kommer under våren att bygga om nedre
entrén. Ombyggnationen är föranledd av,
att det finns ett behov av att ha dörröppningsmekanik på dörrarna integrerad med
låssystemet. Samtidigt kom det fram att
nuvarande byggnormer ställer lite annorlunda
krav på dörrmått etc. För att finansiera detta
har vi sökt bidrag från Myndigheten för stöd
till Trossamfund. I princip blir hela projektet
finansierat av detta bidrag.
Almen på kyrkbacken i hörnet av vår
tomt har tyvärr fått Almsjuka. Vi har därför
blivit ålagda att fälla den. Vi kommer inte att
plantera ett nytt träd utan fräsa bort roten och
därefter stenlägga ytan.
HARALD TINGSTRÖM FASTIGHETSGRUPPEN

Gudstjänst i hela kyrkan

Numera finns det en TV, så föräldrar kan följa
med i gudstjänsten från lekrummet, Brunnen.
Där finns också ett ljusträd, som både stora
och små kan använda i förbönsstunden.
AMANDA WEDBERG

Sjung med Barnmusiken!

Välkommen att vara med och sjunga med
barn och föräldrar i Barnmusiken! Fredag 6
mars kl 10.30 får vi som är äldre, daglediga
eller bara nyfikna på Barnmusiken vara med
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dem. Efter sång och lek äter vi lunch tillsammans i Martas Café. Frågor kan besvaras av
Amanda Wedberg, tel 070-652 82 62 eller
Eva Milton, tel 013-249805.

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

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

STINA HOLMGREN

På klotet

Är vi en en världsvid kyrka?

Torsdag 2 april kl 18.30 är alla varmt välkomna

då vi samlas för inspiration och samtal kring
internationellt engagemang.
Vi tar del av EQ kvinnas projekt i Norra
Thailand genom Erika Wessbos bilder och
berättelser.
Under kvällen scannar vi av intresset för
mission och samtalar kring, hur vår församling kan arbeta med internationella frågor.
Kom för att bara lyssna och dela gemenskap eller för att ställa frågor till EQ kvinna
eller engagera dig för kyrkans internationella
arbete!
Under kvällen smakar vi också på frukt
från världens olika hörn!
Jala - kom - vamos!
LEDNINGSGRUPP DIAKONI & SAMHÄLLE OCH ERIKA WESSBO

På kyrkbacken
TILL ATT BÖRJA MED på denna kyrkbacke får du
här tre citat:
Citat 1: Timothy Snyder från boken Tyranni:
”Dagens politik skapar nya hot, som liknar
dem vi såg födas under 1900-talets katastrofår.
Mänskligheten är inte klokare idag än då Europas demokratier fick böja sig för fascismen,
nazismen och kommunismen. Vår fördel är
att vi möjligen skulle kunna lära oss något av
erfarenheterna.”
Citat 2: Johan Rockström i Vinter i P1: ”Klimatet och naturen borde utgöra en planetär
gräns för all politik… Klimatfrågan handlar
bara om en enda sak: Sanning, data, data,
data, observationer och biofysiska analyser…
Det är väl inte så konstigt, att man blir orolig, när analyser visar att vi har bara tio år
på oss att minska de globala utsläppen med
50%...Med sanning som bas blir de politiska
ledarna tvungna att agera utifrån vad då, jo
ett planetärt nödläge…Vi har inget politiskt
ledarskap för en hållbar planet…’Världen
kommer inte att förstöras av de som gör ont
utan av de som ser på utan att göra någonting’
(Albert Einstein)”
Citat 3: ur Johannes evangelium kapitel 6:
”Många av Jesu lärjungar som hörde honom
tala sade: ’Det är outhärdligt, det han säger.
Vem står ut med att höra på honom?’... Då
drog sig många av hans lärjungar tillbaka och
ville inte längre följa med honom. Jesus sade
till de tolv ’Inte vill väl ni också gå er väg?’
Simon Petrus svarade: ’Herre, till vem skulle
vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror
och vi förstår att du är Guds helige.’”
FRÅGAN FRÅN POPULISMEN idag: ”Vem står ut med
att höra Greta Thunberg och Johan Rockström?” Frågan från populismen idag: ”Vem
står ut med att höra på alla som vill värna om
eu-migranter och ensamkommande flyktingbarn?” Frågan från populismen idag: ”Vem
står ut med att höra på alla solidaritetsivrare,
alla rättviseflummare?”
Frågan från honom som är ”Ordet genom

vilket allt har blivit till som är till”, alltså
frågan från Jesus till oss som kyrka och till
oss som är enskilda individer är denna: Inte
vill väl också ni gå bort? Inte vill väl också ni
blunda? Inte vill väl också ni tystna? Inte vill
väl också ni sluta att bråka? Inte vill väl också
ni sluta trotsa dimridåerna och sluta söka
sanningen? Inte vill väl också ni bli bekväma
och tillbakalutade?
JAG TÄNKER OM KYRKAN, att hon är både härlig
och farlig. Härlig för alla som befinner sig
i utsatthet, för alla som kämpar med skuld
och modlöshet, härlig för alla som söker
sammanhang och begrepp för att alls kunna
förstå sin egen tid och tendenser i den tiden.
Härlig för att hon, kyrkan, vågar och vill stå
kvar, vågar och vill lyssna, vågar och vill söka
svar och vägar, vågar och vill vara barmhärtig.
Samma kyrka är också farlig. Farlig för alla
som vill förvanska sanningen, för alla som
serverar populism, för alla som vill utnyttja
sina medmänniskor för snöd vinning eller rå
njutning, för alla som vill locka med genvägar och som vill få oss att tro att ansvaret för
sakernas tillstånd och ansvaret för att – om
det alls är möjligt – förändra och styra om
utvecklingen måste hamna hos någon annan. Farlig för att hon, kyrkan, inte låter sig
tystas, inte låter sig nedslås, inte hemfaller åt
att lyssna och ta intryck av just populismen.
Farlig för att hon, kyrkan, bekänner sig till en
annan sanningssägare, Jesus Kristus.
Nu, i fastans tid, följer vi honom på kärlekens och sanningens väg. Den härliga och
farliga kyrkan hjälper oss att följa, att lära
känna, hjälper oss att välja.

Bernt
Åkerblad
PASTOR OCH
VIKARIERANDE
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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På kyrktorget
Offra till pastors- och diakonutbildning

Söndag 8 mars är det bön- och offerdag för pas-

tors- och diakoniutbildningen. I gudstjänsten
i Missionskyrkan kl 11.00 är temat Den lilla
berättelsen. Offerkuvert till insamlingen finns
tillgängliga i Informationen i Missionskyrkan.
Påsklunch eller påskknytis

I år har vi ingen gemensam lunch på påskdagen utan föreslår i stället att man bjuder hem
någon eller några som inte hör till de vanliga
gästerna runt middagsbordet.
Ta tillfället i akt att lära känna någon eller
några lite mer, fira påskdagens glädje med
gudstjänst kl 11.00, drick kyrkkaffe och fortsätt sedan gemenskapen i hemmen.
FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Tidningen Medljus

Enligt beslut delas tidningen Medljus ut
gratis till alla medlemmar. Naturligtvis har
vi ändå kostnader för framställningen av
tidningen och portokostnad för utskick.
Här kan du hjälpa oss med en frivillig gåva
genom att använda bifogade inbetalningskort och betala in på bankgiro 572-79 38.
Framställningskostnaden beräknas till 195
kr per år, portokostnaden minst 16 kr per
tidning som skickas ut. Se det som en gåva
till församlingen. Vill du hellre ha tidningen
digitalt hemsänd via e-post kan du höra av
dig till Margaretha Dahl.
MARGARETHA DAHL

Församlingens medlemsmatrikel

Enligt GDPR och rekommendationer från
Equmeniakyrkan ska vi inte använda oss av
tryckt matrikel, men vi har nu sammanställt
en enkel matrikel för den som önskar det. I
den finns också kretsindelningen, vilket man
tyvärr inte får i den digitala matrikeln via
Repet som vi annars rekommenderar.
Den som vill ha en matrikel hämtar den i
kyrkan. Matrikeln kommer att finnas i utrymmet innanför Informationen. Vill man ha den
hemskickad kontaktar man Margaretha Dahl
på expeditionen, e-post margaretha.dahl@
8

missionskyrkanlinkoping.se eller telefon
013-249800.
Man kan också få matrikeln i pdf-format
via mejl om man skulle vilja det.
Adressen till Matrikeln i Repet är repet.
eu. Första gången man loggar in i Matrikel
måste man skapa ett konto, och det kan man
bara göra om rätt mejladress finns registrerad
i Repet. Hör av dig till Margaretha om du
behöver hjälp.
MARGARETHA DAHL

Våra långsiktiga mål

Sedan vi antog vårt långsiktiga
mål, att på tio år fördubbla
det genomsnittliga antalet
gudstjänstdeltagare, har vi sett
en tydlig positiv trend. På två
år har vi gått från 143 till 165.
Tack till alla er som bidrar till
detta genom att fira gudstjänst,
en, två eller fler gånger i månaden!
En betydligt tråkigare notering var att vi under 2019 bara
var 124 stycken på påskdagen.
Den gudstjänst som teologiskt
är vår största högtid borde
samla betydligt fler. Vilket den
också gjort historiskt. Vi hoppas, att detta var en engångsföreteelse och att vi istället blir
många som firar påskgudstjänst
tillsammans i år!
En sista positiv trend är att
vi vänt den negativa trenden
kring vår årshögtid, sedan vi
slog ihop årsmötet och årshögtiden. Det gläder vi oss över.
MARCUS LIND

Vårens storstädning i Missionskyrkan

Vårens storstädning går av stapeln torsdag
26 mars, fredag 27 mars och lördag 28 mars.
Vid detta tillfälle behövs handkraft både till
fönsterputs och vanlig storstädning. Rutinerade och nya storstädare välkomna! Har
du frågor, hör av dig till Petra Hallqvist eller
Ellinor Gustafsson.
PETRA HALLQVIST

Livet i Lambohovskyrkan
Musiklivet i Lambohovskyrkan
I Språktidningen 2/2015 kan jag läsa att ”språket
uppstod för minst 50 000 år sen, kanske dubbelt
upp eller ännu mer” Oklart alltså, men språket har
funnits väldigt länge. Jag försöker hitta information
om man tänker sig att sången kom före eller efter
språket, men hittar inget vid en snabb sökning.
Kanske gnolades det innan orden fanns att tillgå?
Författaren JRR Tolkien tänker sig att Gud sjöng
fram skapelsen, ”Gud sjöng: Varde ljus….”? Vilken
symfoni i så fall!
Hursomhelst, sång och musik är omistligt för
oss människor! I 1 Krönikebokens 13e kapitel kan
vi läsa att ”David och hela Israel dansade framför
Gud med liv och lust och sjöng till lyror, harpor och
tamburiner, till cymbaler och trumpeter.” Dans och
sång var och är något vi kan bl.a. tacka, klaga, be
och tillbe Gud med.
I Lambohovskyrkan finns ännu ingen återkommande dans förutom spontana danssteg. Här brukas
dock mycket stränginstrument, slagverk och blåsinstrument. Det sjungs och spelas i olika samlingar, i
alla åldrar, de flesta dagar i veckan, i gudstjänster,
andakter och en uppsjö av samlingar.
Här musicerar lovsångsbandet Praising. Här
sjungs det varje vecka i kyrkokören, i Jazz- och gospelkören Fröjda, i Hesa röster, i Joy och i kvartetten
Four Friends. Det sjungs under veckorna i barnmusiken, med konfirmanderna, i ungdomsgruppen,
i tisdagskul. Det återkommande Jazz i Lambohov
samlar många jazzdiggare. Vi besöker äldreboenden
i Lambohov med sång och pianospel regelbundet.
Det spelas och sjungs helt enkelt mest hela tiden.
Nåd, frid, liv och lust!
LEIF JARLBJÖRN FÖRSAMLINGSHERDE

Kulturveckan 2020

Årets kulturvecka i Lambohov går av
stapeln mellan 2 och 8 mars. Välkommen till en vecka fylld med en rad
aktiviteter för alla åldrar!
Måndag 2 mars
18.30 Taizémässa Leif Jarlbjörn
19.00 En kväll om kärlek, relationer och
sex och varför det är så viktigt att prata om
det. Sari Asa-Nicolaisen, Samordnare inom
sexuell-reproduktiv hälsa, HBTQ och STI på
Region Östergötland
Tisdag 3 mars
16.30 En magisk timme med Mr Goran och
Skeda-Slaka barnkör. Trolleri för hela familjen.
Barnkören sjunger musik från musikalen
Moder Jord och Mr Fnatt. Varmkorv till alla
- innan det är dags för:
17.30-19.00 Barnklädesloppis. Vill du sälja
kläder: Hör av dig till Öppna förskolan 013-20
60 98 eller johanna.fahlgren@linkoping.se

Torsdag 5 mars
19.00 Konsert: I väntan på våren. Allt från opera till
visa med Mikael Horned, sång och Olga Tomilina,
piano.
Lördag 7 mars
13.00-16.00 Kulturfest med aktiviteter för alla
åldrar.
Dans, musik och mat från olika håll i världen.
Scouterna medverkar. Räddningstjänsten och
polisen är på plats och visar sina fordon. Mat till
självkostnadspris.
Söndag 8 mars
11.00 Pastoratsgemensam Miljömässa (observera
tiden!)
Mässa med miljödiplomering. Louise Ridderström
från Östgötamat medverkar. Aktiviteter för barnen.
Lokalproducerat kyrkkaffe efter mässan.
15.30 Jazz i Lambohov- Dagens gästartist är Leif
Segerberg. Kostnad 50 kr inkl fika.

Onsdag 4 mars
19.00 Föreläsning: Mr Tourette - för ovanlighetens skull. Pelle Sandstraks nya och
annorlunda Stand up-föredrag med pedagogik, komik och tragik. En hyllning till
ovanligheten i dig och hos människan. ”Jag
berättar och gestaltar om ni därute som ser
människan som en tillgång, till de som gav
mig en självbild, till dig som vågar odla fram
det ovanliga och bete dig positivt störd. För
alla är ju olika ...utom jag.”
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NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING
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FOTO: SEAN BANAN

Ett gäng equmeniascouter stärkte upp Melodifestivalens första
deltävling, som sändes
från Linköping. Här
tillsammans med Sean
Banan (till vänster)
och tävlingsproducenten Christer Björkman
(nedan).

Volleybollturnering
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FOTO: FRIDA DAHLÉN

Ja, varför inte? När frågan kom, om vi ville
vara med i Melodifestivalen, var vi fundersamma på vad det skulle innebära. Det hette
ungefär: ”Ni ska vifta med flaggor och utstråla
glädje i en mellanakt”. Det framgick inte hur
många andra som skulle delta, om det skulle
vara på scenen eller vad det skulle handla om.
Tio äventyrsscouter antog utmaningen
och äntrade på lördagskvällen scenen på bästa
sändningstid med vetskapen om, att upp
emot halva Sveriges befolkning skulle titta.
De följde rådet från ”Kingen” själv och gick
ut och hade kul!
För att detta skulle fungera krävdes övning och repetitioner med och utan kameror.
Däremellan flanerades det bland programledare, artister och fikabord, vilket ledde till
spännande möten, sockerkickar och många
groupies.

går Equmenias ledarvolleyboll av stapeln! Det är en chans för alla
fantastiska ledare i Equmenia att samlas och
göra något roligt ihop. Det blir bland annat
parad, spännande matcher, fika, andakt och
prisutdelning! Spänningen är på topp - vem
kan slå Equmeniastyrelsen? De har redan
börjat träna! Du som är ledare i Equmenia
kan anmäla ett lag med minst fem personer
till Stina Holmgren på stina.holmgren@
missionskyrkanlinkoping.se senast 21 mars.
Skulle det vara så, att ni är färre än fem ledare
i er grupp, så kan ni fylla på med vänner eller
anmäla er ändå, så löser vi det på plats. Anmäl
er idag, det blir kul!
Lördag 28 mars

Varför equmeniascouter i
Melodifestivalen?

En relevant fråga i sammanhanget bör
kanske vara hur mycket gratis godis man kan
sätta i sig utan att skämmas?
Om du inte har sett programmet så ta en
titt på SVTplay, 1 timme och 10 minuter
in i deltävlingen som sändes den 1 feburari.
Alla scouter syns inte i rutan, men alla hade
kul och bidrog till glädje och feststämning
i arenan!
DANIEL HÄLLGREN

STINA HOLMGREN

Kalendern

AKTIVITETER

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

Barnkören Joy! från 6 år

6
8

Längtar du efter att få dela med
dig av din tro till ungdomar?
Gillar du att hitta på skojiga
lekar och aktiviteter? Är du
omtänksam och bra på att se till
att alla kommer in i en grupp?
Är du världsbäst på att fixa fika
eller spela lovsånger?
Om något av detta stämmer in på dig, är du varmt
välkommen till ledarteamet för
Grandios!
Grandios består av ungefär 20 härliga ungdomar som
träffas varannan fredag. Du
som är ung vuxen eller äldre,
får gärna komma med som
ledare och hjälpa till att styra
upp träffarna och vara en trygg
vuxen där, samt bidra med

det som just du är bra på. Du
förväntas vara med och planera
terminerna samt leda några av
kvällarna. Självklart planerar vi
ditt ledarskap efter hur mycket
tid och engagemang du är villig
att lägga ner.
Du som är tonåring, är också
välkommen att engagera dig
som hjälpledare med ansvar för
gemenskapen samt att leda andakt, musik, fika eller aktivitet
några gånger per termin. Som
hjälpledare får du också vara
med och planera terminerna
och utveckla Grandios.
Visst låter det kul! Hör av
dig till Stina Holmgren på
stina.holmgren@missionskyrkanlinkoping.se om du vill vara
med och leda Grandios!

20.00 The Bible
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Scoutinvigning.
13 20.00 Grandios går på ungdomskväll
i Baptistkyrkan, som en del av
Musikkonferensen.
27 20.00 Grandios
28		
Volleybollturnering
Läs mer nedan!
APRIL

3

20.00 Konsert: Revoice och Gerald T
Smith
5 10.00 Barnkören Joy sjunger i Brokyrkan i Rimforsa
10 20.00 Grandios och The Bible

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
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

STINA HOLMGREN

med en kort gemensam bön
och en namnrunda om det är
många nya. Sen delar vi in i
lag och spelar. Framåt halv åtta
brukar vi spela sista matchen
och sedan avslutar vi, svettiga
och trötta men med ett leende
på läpparna.
Vill du vara med själv eller känner någon som skulle
vilja ha ett sammanhang som
detta? Gå med i vår grupp
på Facebook, ”Mångkulturell
innebandy”, eller kontakta
Daniel Grönbäck på telefon
0702872628.

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

Ungdomskören Hope

Mångkulturell innebandy
På söndagskvällar vid 18-tiden
i Missionskyrkans idrottshall
är det full fart med klubbor
och boll. I flera år har vi varit
ett härligt gäng, som samlas för
att spela innebandy och mellan
de korta, intensiva matcherna
få småprata om allt möjligt.
Vi brukar vara 10–20 stycken
svenskar och nysvenskar i åldrarna 16–35. Några är riktigt
erfarna innebandyspelare och
andra har hållit i en klubba
bara någon enstaka gång. Alla
får vara med och vi lär oss av
varandra. Kvällen brukar börja

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

MARS

Sökes: ledare!

BARN

Det här gänget åkte på Groowe 2019. Följer du med 2020?

Häng med på Groowe 2020!

Groowe är ett tonårsläger på Klintagården
på Öland för dig som vill åka på ett läger
med både groove och grow. Det blir en skön
blandning av bad, gudstjänster, workshop,
seminarier, party, bibelstudier och andra aktiviteter. På lägret vill vi ge dig möjlighet att
lära känna Gud och tillfälle att fundera över
vad kristen tro handlar om. Du som är född
2007 eller tidigare får åka med. Anmäl dig till
Stina Holmgren senast 12 april.
STINA HOLMGREN

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

YTTERLIGARE INFO

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

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

DANIEL GRÖNBÄCK
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan mars 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 introduktionen av Apostlagärningarna, Rolf Malmberg för bibelläsningsplanerna. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt!
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. Det 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.

Bibelläsningsplan mars
Vecka 10 Söndag Söndag 1 mars-lördag 7 mars

Söndag Apostlagärningarna 17:16-21 Paulus i Athen
Måndag Apostlagärningarna 17:22-34 Paulus tal
inför areopagen (Salomos vishet 13:1-8)
Tisdag Apostlagärningarna 18:1-17 Paulus vistelse i
Korinth (Jesaja 41:8-9)
Onsdag Apostlagärningarna 18:18-23 Nya resor.
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FOTO: PER LARSSON

Introduktion till Apostlagärningarna

Jerusalem. Antiochia (Fjärdde Moseboken 6:1-5, 18)
Torsdag Apostlagärningarna 18:24-28 Apollos i
Efesos och i Achaia (Första Korinthierbrevet 3:1-9)
Fredag Apostlagärningarna 19:1-20 Paulus vistelse
i Efesos (Jesaja 55:6, 11)
Lördag Andra söndagen i fastan: Rubrik: Den kämpande tron: Markusevangeliet 14:3-9, Jesaja 61:1-3,
Hebreerbrevet 11:23-27, Psaltaren 130

Vecka 11 Söndag 8 mars-lördag 14 mars

Söndag Apostlagärningarna 19:21-27 Upplopp i
Efesos 1 (Psaltaren 115:1-16)
Måndag Apostlagärningarna 19:28-40 Upplopp i
Efesos 2
Tisdag Apostlagärningarna 20:1-12 Ny resa till Makedonien och Grekland. I Troas (Första Kungaboken
17:7-24)
Onsdag Apostlagärningarna 20:13-38 I Miletos.
Avskedstal till de äldste från Efesos (Första Petrusbrevet 5:1-4)
Torsdag Apostlagärningarna 21:1-16 Resa till Jerusalem (Matteusevangeliet 16:21-23)
Fredag Apostlagärningarna 21:17-21 Jakobs råd till
Paulus (första Korinthierbrevet 9:19-23)
Lördag Tredje söndagen i fastan: Rubrik: Kampen
mot ondskan: Markusevangeliet 9:14-32, Första
Kungaboken 18:26-29, Uppenbarelseboken 3:14-19,
Psaltaren 25:12-22

Vecka 12 Söndag 15 mars-lördag 21 mars

Söndag Apostlagärningarna 21:27-36 Paulus arresteras (Hesekiel 44:4-9)
Måndag Apostlagärningarna 21:37-40 Paulus försvarstal inför folket 1

Tisdag Apostlagärningarna 22:1-21 Paulus försvarstal inför folket 2 (Filipperbrevet 3:2-15)
Onsdag Apostlagärningarna 22:22-30 Paulus hos
kommendanten
Torsdag Apostlagärningarna 23:1-11 Paulus inför
rådet (Tredje Moseboken 19:15)
Fredag Apostlagärningarna 23:12-22 En sammansvärjning mot Paulus (Johannesevangeliet 16:1-4)
Lördag Jungfru Marie bebådelsedag: Rubrik: Guds
mäktiga verk: Lukasevangeliet 1:26-38, Första Samuelsboken 2:1-10, Kolosserbrevet 1:15-20, Psaltaren
147:7-15

Vecka 13 Söndag 22 mars-lördag 28 mars

Söndag Apostlagärningarna 23:23-35 Paulus förs till
ståthållaren i Caesarea
Måndag Apostlagärningarna 24:1-9 Anklagelsen
mot Paulus
Tisdag Apostlagärningarna 24:10-21 Paulus försvarstal inför ståthållaren Felix (Daniel 12:1-13)
Onsdag Apostlagärningarna 24:22-27 Paulus i
tvåårigt häkte
Torsdag Apostlagärningarna 25:1-12 Paulus inför
ståthållaren Festus
Fredag Apostlagärningarna 25:13-22 Festus lägger
fram fallet Paulus för kung Agrippa
Lördag Femte söndagen i fastan: Rubrik: Försonaren:
Johannesevangeliet 3:11-21, Fjärde Moseboken 21:49, Första Johannesbrevet 1:8-22, Psaltaren 103:8-12

Vecka 14 Söndag 29 mars-lördag 4 april

Söndag Apostlagärningarna 25:23-27 Paulus försvarstal inför kung Agrippa 1 (Matteusevangeliet
10:16-23)
Måndag Apostlagärningarna 26:1-18 Paulus försvarstal inför kung Agrippa 2 (Jesaja 35:4-6)
Tisdag Apostlagärningarna 26:19-32 Paulus försvarstal inför Agrippa 3 (Johannesevangeliet 18:28-38)
Onsdag Apostlagärningarna 27:1-13A Resan över
Medelhavet (Andra Korinthierbrevet 11:16-29)
Torsdag Apostlagärningarna 27:13B-38 Storm utanför Kreta (Matteusevangeliet 10:26-31)
Fredag Apostlagärningarna 27:39-44 Strandning
på Malta 1
Lördag Palmsöndagen: Rubrik: Vägen till korset: Matteusevangeliet 21:1-11, Jesaja 56:6-8, Efesierbrevet
2:12-16, Psaltaren118:19-29

På konfirmation

På ekumeniska fronten

Nio konfirmander, fyra ledare
och Jesus - kan det bli bättre?
Nu har mer än halva konfaåret gått
och vad mycket kul vi har hittat på!
Konfirmanderna har lärt sig att hitta
i Bibeln, varför vi firar nattvard, hur
det går till när ett barn och när en
vuxen döps och exakt hur mycket
koncentrat det går åt för att blanda
den perfekta saften.

Upplägget är som så, att vi träffas
på fredagseftermiddagar och fikar
först, innan vi har undervisning.
Vi brukar läsa i Bibeln och då är
det tävling! Den som först slår
upp rätt bok, kapitel och vers lägger sin Bibel öppen på huvudet.
Vi diskuterar bibeltexterna och
brukar också läsa i konfirmationsboken Vägens folk. Ibland testar
vi praktiska saker som att tvätta
varandras fötter, sprida kärleksbudskap med gatkritor eller leda
varandra med ögonbindel genom
en hinderbana. Konfirmanderna
är uppdelade i två samtalsgrupper, som brukar diskutera några
frågor varje gång. Ibland får de
också hemläxa i form av olika
utmaningar. Varje undervisningspass avslutas med en andakt i

andaktsrummet. Efteråt går det
bra att stanna kvar på Grandios.
En gång i månaden ses vi på
en söndag istället för en fredag.
Då brukar vi gå på gudstjänsten
tillsammans och sedan ta med
oss kyrkkaffet upp till undervisningen. Tanken är, att det ska bli
lättare att gå på gudstjänst, om
man vet att kompisarna också
kommer.
NU UNDER VÅRTERMINEN ska det bli
spännande att få leda gudstjänst
i Skeda, att göra studiebesök på
en begravningsbyrå och att få
åka på läger med några andra
konfirmandgrupper i Östergötland. Konfirmanderna kommer
också att besöka sina faddrar från
församlingen, som har lovat att
be för konfirmanderna och svara
på deras frågor om kristen tro och
om församlingsliv.
Be gärna för våra konfirmander
och för vårterminen. Uppmuntran
från församlingen betyder mycket.
Vi är så glada för våra fantastiska
konfirmander!
STINA HOLMGREN

Fira världsböndagen 6 mars

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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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
28
FREDAG
19.00 Konsert
i Domkyrkan med Revoice och Missionskyrkans kapell. Se sidan 16.
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
i Domkyrkan.
29
LÖRDAG
13.00 Vernissage
Robert Oldegaarden. Se sidan 17.
20.00 Peppkväll inför Taizé Se sidan 6.

Mars
1
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Den lilla berättelsen. Jennie Roitto.
Kören. Insamling till kyrkokontot.
Kyrkkaffe.
2
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i Missionskyrkan. Ordspråk och talesätt - då och nu. Eva Milton, diakon.
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 13.
14

20.00 The Bible

18.00 Nattvardsandakt

8
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst med nattvard och alla
åldrar
Den lilla berättelsen. Scoutinvigning.
Insamling till Equmeniakyrkans
pastors- och diakonutbildning. Maria Lundgren, sång. Kyrkkaffe. After
Church.
18.00 Konsert
Solistkvartetten, Ryttargårdskyrkans
brassband och Da Capo. Till förmån
för Läkarmissionen. Se sidan 17.

22
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Den lilla berättelsen. Anna Rangsjö.
Kyrkkaffe.

10
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Luffaräventyr. Karl-Oskar Pettersson.
Se sidan 18.
12
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
13-15 FREDAG-SÖNDAG
Equmeniakyrkans musikkonferens
Läs mer på sidan 16.
14
LÖRDAG
19.30 Gudstjänst
André Jakobsson och husbandet.
15
SÖNDAG 3:e i Fastan
11.00 Gudstjänst
Britta Hermansson. Missionskyrkans
kapell. Kör från körspåret under
Musikkonferensen. Kyrkkaffe.
16
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i S:t Lars kyrka.
18
ONSDAG
18.00 SFA
19
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Träden i staden – varför planteras träd,
trädens behov, träd och alléer i ett
historiskt perspektiv. Carl Eriksson,
driftingenjör på Linköpings kommuns Stadsmiljökontor. Se sidan 3.

24
TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
Caféeftermiddag med Birgitta Anderson och Linköpingskören Visionärerna. Se sidan 18.
26-28 TORSDAG-LÖRDAG
Storstädning i Missionskyrkan.
Läs mer på sidan 8.
26
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
27
FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
i Domkyrkan.
29
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Det lilla berättelsen. Anna och Daniel
Grönbäck, sång. Kyrkkaffe.
30
MÅNDAG
14.00 Eftermiddagsträffen
i Missionskyrkan.

April
1
ONSDAG
18.00 SFA
2
TORSDAG
14.00 RPG-träff
Mina och min familjs Laestadianska
erfarenheter. Bror-Tommy Sturk. Läs
mer på sidan 3.
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Är vi en världsvid kyrka?
Inspiration och samtal kring internationellt engagemang. Läs mer på
sidan 7.

3
FREDAG
20.00 Konsert
Revoice och Gerald T Smith. Läs mer
på sidan 17.
4
LÖRDAG
11.00 Bibelstudium på arabiska
Saoud Bahhi.
5
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Den lilla berättelsen. Maria Linders
T-grupp. Insamling till kyrkokontot.
Kyrkkaffe.
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

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.
2
MÅNDAG
18.30 Taizémässa Leif Jarlbjörn.
19.00 En kväll om kärlek och relationer
Sari Asa-Nicolaisen, samordnare inom
sexuell-reproduktiv hälsa, HBTQ och
STI vid Region Östergötland.

3
TISDAG
16.30 En magisk timme
Mr Goran och Skeda-Slaka barnkör.
Trolleri för hela familjen. Musik från
musikalen Moder Jord och Mr Fnatt.
17.30 Barnklädesloppis
i samarbete med Öppna förskolan.
4
ONSDAG
08.30 Morgonmässa Leif Jarlbjörn.
19.00 Föreläsning
Mr Tourette - För ovanlighetens skull.
Pelle Sandstraks nya och annorlunda
Stand up-föredrag med pedagogik,
komik och tragik. En hyllning till
ovanligheten i dig och hos människan. Fri entré.
5
TORSDAG
19.00 Konsert: I väntan på våren
Mikael Horned, sång och Olga Tomilina framför ett blandat program
med allt från opera till visor. Fri entré.
7
LÖRDAG
13-16 Kulturfest
Aktiviteter för alla – dans, musik,
mat och mycket annat från olika håll
i världen.
8
SÖNDAG
11.00 Pastoratsgemensam miljömässa
Mässa med miljödiplomering. Louise
Ridderström från Östgötamat medverkar. Aktiviteter för barnen. Lokalproducerat kyrkkaffe efter mässan.
15.30 Jazz i Lambohov
Dagens gästartist: Leif Segerberg.
Kostnad 50 kr inkl fika
12
TORSDAG
12.00 Sopplunch med inledande andakt
Kostnad 30 kr.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
15
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
Leif Jarlbjörn. Kören Hesa Röster
medverkar. Lambohovsforum under

fikat efter mässan för information och
frågeställningar.
17
18.00
18
08.30
19
17.30
22
10.00
26
12.00
17.30
29
10.00

TISDAG
Lovsångsmässa Linda Cederholm.
ONSDAG
Morgonmässa
Anna-Karin Thalin Karlberg.
TORSDAG
Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
SÖNDAG
Familjegudstjänst
Bernt Åkerblad. Scouterna medverkar. Våfflor efter gudstjänsten.
TORSDAG
Sopplunch med inledande andakt
Kostnad 30 kr.
Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
SÖNDAG
Lambohovsmässa Leif Jarlbjörn.

April
1
08.30
2
17.30
5
10.00

ONSDAG
Morgonmässa Leif Jarlbjörn.
TORSDAG
Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
SÖNDAG
Lambohovsmässa
Leif Jarlbjörn. Lambohovsforum under fikat efter mässan för information
och frågeställningar.
15.30 Jazz i Lambohov
Dagens gästartist: Rydskogen Joy
Makers. Kostnad 50 kr inkl fika.

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!
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På klotet

På kulturfronten

Solcellssystemet igång nästan ett år
under högtidliga
former vid kyrkkaffet söndagen den 10 mars
förra året. Systemet kopplades in och började
leverera el lördag eftermiddag dagen innan.
Produktionen fördelat på årets månader kan
ses i figuren till höger. Hur mycket blev det?
Totalt producerades 38 980 kWh elström från
det att systemet kopplades in.
Hur mycket är detta värt i kronor? Svaret
är ca 47000 kr, där vi har tagit hänsyn till att
elpriset varierade månad för månad under
2019. Det var högre under vår och höst, ca
1,30 kr/kWh, och lite lägre under sommaren,
ca 1,10 – 1,20 kr/kWh. Vad blir det under ett
helt år? Det får vi se nästa år. Det går att göra
en uppskattning baserat på produktionen i
januari och delar av februari i år, samt delar
av mars förra året. Då kommer jag fram till
en årsproduktion om ca 42 000 kWh till ett
värde av drygt 51 000 kr inbesparad elkostnad. Men det visar sig att systemet exporterat
en del av sin el, ca 3300 kWh. Denna betalas
lägre än den el vi sparar, så den verkliga besparingen under året blir ca 49000 kr. Miljönyttan kan uppskattas till ca 29,4 ton mindre
koldioxid om denna mängd el exporteras till
Tyskland. Sverige har ju ett stort elöverskott
som exporteras och vi bidrar till detta. Sys-

Revoice och Kapellet spelar i Domkyrkan

VÅRT SOLCELLSSYSTEM INVIGDES
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Elproduktionen vid Linköpings missionskyrkas solcellssystem från 9 mars till 31 december 2019. Den högsta stapeln
för månaden juni är nästan 7000 kWh hög.

temets produktion ligger mycket nära våra
beräkningar förra året som presenterades för
församlingsmötet med en årsproduktion på
44 000 kWh samt minskade elkostnader på
48 000 kr. Det är intressant att jämföra vår
kyrkas inköpta elenergi för hela 2019 som
blev 202811 kWh, vilket är betydligt mindre
än t.ex. 2017 år förbrukning 233877 kWh,
eller 2018 års förbrukning 239861 kWh. Vi
kan vara stolta över vårt solcellssystem, som
kommer att producera el och göra miljönytta
i många år framöver.
PETER FRITZSON

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
Söndag 8 mars kl 18.00 gästas Misisonskyrkan

av damkören Da Capo, Ryttargårdskyrkans
brassband och Solistkvartetten som tillsammans ger en konsert till förmån för Läkarmissionen.
JACOB WESSBO

Revoice gästas av Gerald T Smith

Fredag 3 april kl 20.00 har Revoice en konsert

tillsammans med Gerald T Smith. Gerald är
en gospelartist och körledare ifrån USA som
är hitbjuden av Svenska Gospelverkstaden för
att inspirera gospelkörer här i Sverige.
I mars har Revoice en heldag tillsammans
med Gerald då han får jobba med körens uttryck samt lära ut ett par sånger. Frukterna av
detta har du chans att njuta av på konserten
den 3 april.
Det blir fri entré med möjlighet att bidra
i en utgångskollekt.
JACOB WESSBO

Inbjudan att delta i jul- och nyårsutställningen i Galleri Magnifik

Gallerigruppen planerar nu för att ha en intern utställning i vårt Galleri under perioden
12 december 2020-14 januari 2021 . Utställningen kan innehålla olika typer av konst
såsom målningar, foton, keramik, smycken,
textilier, trähantverk mm.
Inbjudan att delta har redan gått till de
som var med på motsvarande utställning
2017 och 2018.
För att vi inte ska missa någon för oss
”okänd” skapande förmåga kommer här en
öppen inbjudan. Med intern utställning menas att den som ställer ut ska vara församlingsmedlem eller vara vän till församlingen såsom
körmedlem, anställd eller vara med i annan
verksamhet inom kyrkan. Om du känner att
ditt skapande skulle kunna passa in i denna
utställning, kan du kontakta undertecknad
före utgången av september månad.
LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN
TELEFON 070-57 555 82
E-POST: LARS.HESSELSTRAND@COMHEM.SE

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

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
hade 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
okej att vara sjuk, även i själen? 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 10 mars kl 14.00 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 14.00. Caféeftermiddag
med Birgitta Anderson och Linköpingskören
Visionärerna – en kör med ca 25 glada pensionärer. 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.
Tisdag 7 april kl 14.00 är temat Påskens

budskap, något för oss? Lars Lillienberg talar
om påskens budskap och på vilket sätt vi kan
förvalta det idag. Gurli Börjesson spelar och
sjunger påskpsalmer med och för oss.
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 “För mig är det viktigt att umgås med och lära känna alla åldrar i vår församling”
ledde barnkören SMU-lorna.

Välkommen till en intervju per mail Gurli Börjesson!
Kommer du ihåg när du första gången blev medveten
om att Gud finns?

Söndagen den 26 januari som var den tredje söndagen
efter Trettonde dag jul predikade vår ungdomspastor Maria Linder över temat ”Jesus skapar tro” med
utgångspunkt i hur Jesus botade den svårt sjuke
sonen till en man i kunglig tjänst. Maria pekade i sin
predikan på hur tron på Jesus som Guds son spred sig
från människa till människa, när man fick veta vad
Jesus gjort. På samma sätt kan de som berättar i de
här intervjuerna i tidningen Medljus hur de kommit
till tro sprida tron till andra. Det är därför jag ställer
så personliga frågor.Du är verksam i Missionskyrkan
på många sätt genom att sprida tron på Jesus. Du har
fått gåvan att sprida evangelium bland annat genom
din fina sångröst. Berätta om alla sammanhang du
använder den gudsgåvan!

Gud har nog alltid varit en självklarhet för mig
ända sedan jag var liten. Jag kan inte påminna
mig om något speciellt tillfälle, då jag blev medveten om att han fanns. Som 12-åring tog jag
ett eget beslut om att bekänna mig som kristen.
Hur blev din uppväxt och dina eventuella upplevelser
i kristna sammanhang?

Jag är uppvuxen i Östra Skrukeby, där pappa
och mamma drev lanthandeln. Jag hade nära till
Missionshuset, där jag gick i söndagsskolan och
senare i juniorerna.Eftersom mamma var med i
Filadelfiaförsamlingen i Linköping (nuvarande
Ryttargårdskyrkan) blev det många gudstjänster
både där och i Missionshuset hemma. Det var
inte många söndagar, som vi inte var på gudstjänst. Ibland kunde det bli flera samma söndag.
Då var det vanligt med kvällsgudstjänster också.
Det var en självklarhet, att jag skulle följa med.
Så kom tonåren och den period då du kände, att du
borde ta ställning själv, om du skulle bli en bekännande kristen. Berätta!

Vi var en ganska stor grupp ungdomar i det som
kallades Gistadkretsen. Vi träffades hemma hos
varandra varannan onsdagskväll tillsammans
med vår pastor och hade bibelstudier och samtalade mycket om tron och livet. Den tiden lade
en bra grund för min kristna tro. Vi hade också
en ungdomskör och var på många platser och
sjöng och hade ansvar för gudstjänster. Därifrån
har jag många fina minnen. Jag gick bibelskola
i Filadelfiakyrkan och döptes där som 13-åring
och tillhörde den församlingen till början av
80-talet. Då kände jag att det var mer naturligt
att Lasse och jag tillhörde samma församling.
Vilken livsuppgift kände du väntade på dig? Hur
blev vägen dit?

Under min gymnasietid var jag aktiv i FKG
och där började väl funderingarna på mitt yrkesval. Jag gick på Hemteknisk linje på Södra
Vätterbygdens Folkhögskola efter studenten
(En självklarhet för en blivande husmor på den

Gurli Börjesson.

tiden!) Det var en jätterolig termin.Efter den
terminen bestämde jag mig för att testa läraryrket och fick som 19-åring tjänst i en B-skola
i Rök och undervisade ett glatt gäng i åk 5 och
6. Jag fick tjänsten efter ett samtal på telefon
med rektorn i området. Det var en lärorik och
mycket rolig termin, då jag bodde inneboende
hos en kvinna och ägnade stor tid åt mitt arbete.
Efter det sökte jag både till Lärarhögskolan och
Sjuksköterskeutbildningen. Jag hade arbetat
flera somrar inom sjukvården och hade lite svårt
att bestämma mig för vilket det skulle bli. Jag
kom in på båda utbildningarna, men bestämde
mig för att satsa på läraryrket.
Jag vet att du bildat familj med Lars. Får jag fråga
hur det gick till?

Eftersom vi var ett stort gäng i Gistadtrakten,
som jag nämnt, så gjorde “stadsborna” ett och
annat besök ute hos oss. Vi besökte också SMUkvällarna i Linköping och på den vägen hittade
vi varandra. Vi gifte oss 1972 och flyttade till
Sturefors 1975, då Stina föddes. Sen kom det
två flickor till. När barnen var små var vår kyrka
Hjulsbrokyrkan. Där gick de i söndagsskolan
och jag tillsammans med bl.a Gudrun Eklund

Jag har sjungit i många sammanhang ända sen
jag var liten. Nu sjunger jag i vår kör i kyrkan
och följer med till Valla och sjunger, när vi har
andakter där. Jag hjälper till med sång och musik
vid “Eftermiddagsträffen”, som vi har tillsammans med S:t Lars församling, sammanhang
som jag känner är viktiga.
Verksamheten i Missionskyrkan i Linköping bärs naturligtvis till stor del av de personer som vigt sina liv
till att som anställda sprida evangelium i vår stad. Men
utan alla församlingsmedlemmar som använder sina
gudsgåvor till att stödja våra anställda, så att vi blir en
levande församling, skulle vi inte existera länge till.
Känner du att du vill berätta något ytterligare om dina
insatser i kyrkan, för att därigenom kanske inspirera
andra att inventera sina gudsgåvor?

För mig är det viktigt att umgås med och lära
känna alla åldrar i vår församling. Därför har vi
varit med på flera familjeläger, hjälpt till med
maten, när det har varit “Fredagshäng” i kyrkan.
Vi deltar i en T-grupp och är NATURLIGTVIS
med i en Servicegrupp. Allt detta gör att vi
känner oss delaktiga och träffar många, som vi
annars inte skulle vara tillsammans med.
Vad vill du hälsa de personer som läser denna
intervju?

Hälsa på någon du inte känner, när du besöker
kyrkan! Sätt dig inte bara med dina närmaste
vänner vid kyrkkaffet! Var med i en Servicegrupp, om du har möjlighet!
GURLI BÖRJESSON I DIALOG MED ROLF MALMBERG

