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Betraktelse

Inte bara en i mängden
I HERRLJUNGA, DÄR JAG ÄR FÖDD, finns en stark tradition på valborgsmässoafton. Då går nämligen
Herrljungaborna man ur huse för att bege
sig till Haraberget, Herrljungas enda höjd,
mer en kulle än ett berg, men en vacker plats
med Nossan som rinner förbi och en vacker
hembygdspark med gamla hus.
Där är det framträdande av manskören,
vårtal och fyrverkeri. En av ortens musikkårer startar hela festligheten med att
marschera Storgatan fram, från järnvägen
till Haraberget, en halvtimmes promenad.
Herrljungaborna kantar Storgatan, vandrar
efter musikkåren och möter upp de som
kommit direkt till Haraberget. Det är musik
och fart och fläkt.
Detta är alltså en stor begivenhet i Herrljunga, vet inte om det säger en del om
utbudet av nöjen i Herrljunga, men det är
en gammal god tradition som har levt kvar i
många år. Det är ett tillfälle när det är mycket
liv och rörelse i Herrljunga.
LIV OCH RÖRELSE VAR DET OCKSÅ i Jerusalem en vecka
innan påsk. Det kan vi läsa om i palmsöndagens bibeltexter – de som handlar om när
Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Det är
palmkvistar, mantlar, mycket folk och rop
som hörs i mängden: ”Hosianna Davids son!
Välsignad är han som kommer i Herrens
namn. Hosianna i höjden!”
Kanske inte riktigt samma sak som i
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Herrljunga, eller någon annanstans där det
är folk i rörelse. Låt oss ändå försöka sätta oss
in i folkträngseln, alla ljud, prat och rop, alla
som knuffas lite för att få se bättre, glädjen
och förväntan som låg i luften: Här är något
på gång, vad händer, är det något spännande?
JA, det var ju han Jesus som kom ridande. Jesus, han som sa att han var Messias, befriaren
som skulle rädda från fångenskapen. Och så
kommer han på en åsna! Det var ju inte något
märkvärdigt djur! Eller är det något märkvärdigt med en åsna? Ja, det märkvärdiga med en
åsna är, att det inte är något märkvärdigt alls.
Det är inte fint att liknas vid en åsna.
Ändå är åsnan den enda varelse om vilken
Herren Jesus sagt, att han behöver den. Han
valde inte en fin och ståtlig häst, han valde en
åsna. Det som ingenting var, det valde Gud.
Den gången gällde det ett djur. I dag kan den
påminna oss om att det gäller dig och mig.
DET FINNS EN BEFRIELSE från kravet att vara något
märkvärdigt för att vara älskad och använd
av Gud, just i vetskapen om att det som inte
är något stort och märkvärdigt, det behöver
Gud.
Då kan vi ju faktiskt inse, att det märkvärdiga med en åsna, det märkvärdiga med dig
och mig är just att det inte behöver vara något
märkvärdigt med oss för att vara använda och
älskade av Gud.
Fastans och påskens budskap handlar till
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en del om att Jesus kommer in i våra liv – möter oss, upplever det högst mänskliga i att bli
besviken, vara orolig, känna sig ensam. Men
han möter oss, dig och mig. Vi är inte bara en
i den där mängden av människor som ropade
sitt Hosianna. För var och en i den mängden,
var och en av oss, är så mycket mer än bara en
i mängden. Vi är ett du för Jesus, någon som
han ser just för att du är du och jag är jag.
JESUS KOMMER IN I VÅR VARDAG, som den ser ut: arbete, fritid, glädje, oro, en del måsten, en del
icke-måsten. Ja, han kommer in i vår vardag
och han möter oss, han ser vår längtan, våra
behov och våra önskningar. Han ser det i våra
liv som finns att se: både det som är gott och
bra och det som är tungt, svårt och kämpigt.
Ordet Hosianna översätts ibland med både
Hjälp och Hurra – något som gör det tydligt
att allt i vårt liv får vi dela med Jesus.
Så låt oss stämma in i Hosiannaropen, och
också veta att trots att vi kanske gör det ihop
med en stor mängd människor, så är ingen av
oss bara en i mängden.

Eva
Milton
DIAKON

På lägerfronten

Vilma ser fram emot församlingsläger
Linköpings Missionsförsamling planerar församlingsläger på Ralingsåsgården i Aneby i sommar.
Lägret kommer att hållas 28-30 augusti. Temat
för lägret är En tro för hela livet. Medljus har fått
ett samtal med Vilma Tholander, som var med
vid förra församlingslägret på Ralingsåsgården.
Vilma, vilka var dina upplevelser vid förra församlingslägret?

Vid förra lägret var jag mycket med kompisar
i min egen ålder. Vi hade en dansgrupp, vi
hade ungdomskväll med korvgrillning och
andakter. Vi hade en bra gemenskap och
jag fick nya kompisar. Det var trevligt och
jag kände, att vi ungdomar fick en större
samhörighet under lägret. Det var ju lättare,
eftersom vi hade chans att prata och lära
känna varandra, när vi var tillsammans i flera
dagar. Ett tillfälle, som jag tyckte var särskilt
intressant, var när Elvy Pettersson (nu 101 år)
berättade om gamla tider.
Vilka grupper är du med i Missionskyrkan?

Jag är med i The Bible, Grandios, Ungdomskören Hope och jag har varit på lägret
Groowe.
Vad vill du mer säga för att inspirera andra att
följa med till församlingslägret i sommar?

På lägret har man möjlighet att utveckla öppenheten och därigenom lära känna andra

Annorlunda vår för RPG
Det blir inte alltid som man har tänkt
och planerat! Vi måste tyvärr meddela
att våra två program, torsdag 2 april och
torsdag 16 april, är inställda på grund av
Coronasmittan.
Vi avvaktar med ställningstagande till
RPG:s Vårresa till Söderköping, som är
planerad till torsdag 14 maj. Vi kommer
att ge besked under april månad om den
kommer att kunna genomföras.
Men glädjande nog har vi kommit
en bra bit på vårt höstprogram, som
säkert kommer att uppskattas, och höstens första RPG-samling blir torsdag 17
september kl 14.00 i Missionskyrkan.
Programmet för hösten kommer att sammanställas under sommaren och kommer
att finnas tillgängligt i Missionskyrkans
Information i augusti.
BIRGITTA LARSSON

Vilma Tholander har varit med på tidigare församlingsläger
och rekommenderar nu fler att följa med på årets församlingsläger i augusti.

personer. Det blir sedan lättare att prata med
varandra, när man ses i Missionskyrkan. Vid
förra lägret fick jag också lära känna personer
i olika åldrar och personer med ett annat
ursprung.
Tack för

ett trevligt samtal!

GUDRUN EKLUND

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 påskfronten

Vad betyder påsken för dig?

Påsken i Missionskyrkan
Andakter i Stilla veckan
Måndag 6 april kl 18.00
Jörgen Tholander.
Tisdag 7 april kl 18.00
Staffan Hejdegard.
Onsdag 8 april kl 18.00
Eva Milton.

Skärtorsdagen - Torsdag 9 april kl 18.00
Lars Hermansson. Getsemanestund.
Nattvard. Agapemåltid. Gemensamt med
Baptistförsamlingen.

Långfredagen - Fredag 10 april kl 11.00
Gudstjänst. Korset. Bernt Åkerblad. Kören.

Påskafton - Lördag 11 april kl 23.00
Påsknattsmässa i Lambohovskyrkan. Genom
död till liv. Leif Jarlbjörn. Jazz- och gospelkören Fröjda.
Påskdagen - Söndag 12 april kl 11.00
Gudstjänst med nattvard. Kristus är uppstånden. Maria Linder. Kören. Kyrkkaffe.
Annandag påsk Måndag 13 april kl 10.00
Lambohovsmässa i Lambohovskyrkan. Möte
med den uppståndne. Bernt Åkerblad. Leif
Jarlbjörn. Lambohovs kyrkokör.
Varmt välkommen!

Barbro Gudmundson, Sune Lindgren och Lillemor Hejdegard berättar om vad påsken betyder för dem inför årets påskhelg.

Inför påsken har Medljus ställt ett par frågor till
några personer.
• Vad betyder påsken för dig?
• Hur brukar du fira påsken?
Sune Lindgren

Påsken är den högtid som har mest spänning
och dramatik från långfredagen till påskdagen. I gallerierna spelas det mycket musik vid
julen men inte så mycket vid påsken, som
ändå är kristendomens födelsedag. Jag tror,
att det beror på, att det inte är så lätt att ta
till sig det svåra budskapet vid långfredagen.
Jag kommer att fira påsken traditionellt.
Det betyder, att jag kommer att fira påsken
både i Missionskyrkan och med familjen i
fritidshuset.
Barbro Gudmundson

Varje år då påsken närmar sig fylls jag av en
oerhörd glädje. Budskapet om mörker som
blir ljus, sorg som blir glädje och tvivel och
otro som ersätts av tro på en uppstånden
Herre. Ja det är stort. Vi har alla ibland långfredagskänslor men tron på en påskdag ger
kraft i våra liv .Påsken förknippar jag med
gudstjänster i vår kyrka och samvaro med
barn och barnbarn,men så blir det inte i år

då jag tillhör riskgruppen ”äldre-äldre”. Men
det finns ju telefon och TV . . Jesu ord”;Känn
ingen oro och tappa inte modet”, hjälper oss
vidare.
Lillemor Hejdegard

Vår påsktradition är att deltaga i gudstjänster
på skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. På påskaftonen kommer barn och barnbarn. Då har Staffan lagat en stor påskbuffé
med olika fiskrätter, till skillnad från julen, då
det är kött på menyn.
Efter påskbuffén är det alltid en promenad
för alla runt Stångån för att mata våra fågelvänner. Det brukar alltid vara jättetrevligt.
GUDRUN EKLUND

Påsklunch eller påskknytis

I år har vi ingen gemensam lunch på påskdagen. Vi 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

På kyrktorget

På trädfronten

Stora trädet vid Missionskyrkan är nu borta

Med anledning av Corona…

kan vi bli tvungna att snabbt göra ändringar vårt program. Det kan t ex betyda
att det som står i Medljus i själva verket
inte stämmer. Dessutom kan det rent av
bli så att det som stått i predikoturerna i
Corren inte heller stämmer. Vi vill därför
uppmuntra er som har möjlighet att kolla
på vår hemsida, där försöker vi vara så
aktuella som det bara går. Gå alltså in på
https://missionskyrkanlinkoping.se/ och ta
del av ”senast nytt” där. Om du vet om att
den eller den inte kan läsa på församlingens
hemsida, gör du en god gärning genom att
ta kontakt med hen och berätta om det
du upptäckt.

FÖRSAMLINGENS ordförande Anna Gardström
uppmärksammade, att det stora trädet på
kyrkbacken inte mådde bra. Hon tog därför
kontakt med Stadsträdgårdsmästaren, som
konstaterade att trädet fått almsjuka. Efter
kontakt med Arboteket konstaterades, att
trädet hade fått almsjuka och behövde fällas.
Eftersom trädet stod på Missionskyrkans
tomt skickades en ansökan till kommunen
om rivningslov, vilket man också fick. Nu är
trädet borta tack vare arborister från Arboteket. Platsen där trädet stod är redan stenlagd,
det gjordes med en gång på lördagen av hårt
arbetande människor.

BERNT ÅKERBLAD

GUDRUN EKLUND

FOTO: EVA MILTON

Hjälpande händer!

Om du i dessa virustider behöver hjälp
med inköp av något eller annan hjälp:
Hör av dig till oss! Kontakta Eva Milton,
tel 013-249805 eller Margaretha Dahl,
tel 013-249800, så kan vi hjälpas åt med
det som kan behövas.Och du som har
hjälpande händer att erbjuda: Hör gärna
av dig också!

ArboAlexander från
efter
teket åker hem
ete.
väl förrättat arb

EVA MILTON

EKLUND
UN
FOTO: GUDR

På grund av coronavirusets framfart kommer vi i Linköpings Missionsförsamling att
filma och livesända våra gudstjänster på internet. Detta gör vi för att fler personer ska
ha möjlighet att ta del av våra gudstjänster,
även om man av olika anledningar inte kan
eller bör komma till kyrkan.
Vi följer Equmeniakyrkans nationella
riktlinjer som bla innebär att församlingen
informeras om att gudstjänsten livesänds,
vi inte filmar barn, enbart filmar församlingen bakifrån, inte filmar i lokalen eller
besökare under förbönsstund, ljuständning
eller nattvard.
Sändningen kommer att visas live på
Missionskyrkan Youtubekanal.

FOTO: EVA MILTON

Gudstjänster sänds på YouTube
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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

Bernts arbetsupplägg

Upplägget för min halvtidstjänst som vikarierande pastor och församlingsföreståndare
ser ut så ungefär här: Tisdag: heldag. Onsdag:
eftermiddag. Torsdag: eftermiddag. Varannan
söndag. Kontaktuppgifterna finns med här i
Medljus.
BERNT ÅKERBLAD

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
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Stina Holmgren fortsätter

Linnea Hultman Araya, vår ordinarie ungdomsledare, som för närvarande är föräldraledig, har ansökt om ett års tjänstledighet.
Hennes ansökan är beviljad. Stina Holmgren,
som nu vikarierar som ungdomsledare, fick
då frågan om hon vill göra ytterligare ett år
hos Equmenia i Linköping. Till vår glädje
har Stina svarat ja. Hon kommer alltså att
fortsätta sitt vikariat även hösten 2020 – våren 2021.
BERNT ÅKERBLAD

Peter Bernhardsson avslutar sin tjänst

Peter Bernhardsson har meddelat att han
kommer avsluta sin tjänst som regional kyrkoledare i Region Öst. Han slutar i augusti
2020 för att arbeta som församlingspastor.
Vi är djupt tacksamma till Peter för hans
tjänst under många år och kommer sakna
honom i denna roll. Vi önskar honom Guds
rika välsignelse i hans kommande tjänst.
Kyrkostyrelsen avser att utse en tillförordnad regional kyrkoledare snarast, som tar
över då Peter lämnar i augusti. En ordinarie
regional kyrkoledare kommer sedan väljas på
Kyrkokonferensen i augusti 2021.
LASSE SVENSSON KYRKOLEDARE

Ge till Equmeniakyrkans nationella arbete

I slutet av april har Equmeniakyrkan en viktig
insamling. Då uppmuntras alla församlingar
att ge sin kollekt till kyrkans mission i Sverige. Equmeniakyrkans uppdrag och vision
är tydlig: Vi är en kyrka där mötet med Jesus
förvandlar liv! Runt om i hela landet ser vi
det hända både inom och utanför kyrkans
väggar. I Missionskyrkan i Linköping sker

insamlingen i samband med gudstjänsten
söndag 26 april. Temat för gudstjänsten är
Den gode herden. Leif Jarlbjörn predikar och
Maria och Markus Lundgren sjunger.
Klintagårdsnytt

Vart tog vintern vägen? I år har det varit mest
plusgrader och barmark på Öland. Det är
kanske därför det känts, som att planering och
förberedelser för sommaren pågått hela tiden.
Nu är vi i alla fall i full gång med sammanställandet av sommarens program, anställningar
av sommarpersonal och planering inför öppnandet av gården. I mitten av april är det åter
dags för arbetsdagar. Då är alla som vill och
har möjlighet välkomna att ”öppna” gården
för säsongen. Bokningar från konfirmandgrupper och större sällskap har strömmat
in. Maj kommer bli en intensiv månad på
gården. Behovet av volontärer under för- och
eftersäsong är stort, Du behövs. I år kommer
Klintagårdens årsmöte hållas på gården, 9-10
maj. Då får vi möjlighet att mer ingående
samtala om gårdens betydelse för våra församlingar. På hemsidan finns mer information om
sommarens program, kommande aktiviteter
och behovet av hjälpande insatser. Följ oss
gärna via hemsidan, www.klintagarden.se,
Facebook och/eller Instagram. Utan era ideella insatser, gåvor och förböner tror jag inte
det är möjligt att utveckla och driva gården.
Tack för er omtanke!
MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE

Volontärhjälp på Klintagården

Är du intresserad att hjälpa till under någon/
några dagar på Klintagården?! På anslagstavlan
i Missionskyrkan finns förslag på dagar och
uppgifter. Läs där och ta sedan kontakt eller
kontakta direkt och hör av dig för när det
passar. Anmälan görs till Mikael Båge, mobil
070 547 22 40 eller mikael@klintagarden.se
Årsringar20!

I mars varje år utkommer ett nummer av
tidningen Årsringar, som framtas av pas-

På kyrkbacken

torskandidaterna i Equmeniakyrkan. I år är
temat ”Hoppets väg” - detta är alltså en 40
sidor lång tidning fylld med artiklar om hopp,
vilket vi sannerligen behöver i corona-tider!
Du får bland annat läsa om pastorskandidaten
Daniel Lopez som besökte vår gudstjänst den
15/3, om hopp i klimathotet, om hopp för
församlingen och om att vara kallad att bära
hopp till andra. Tidningen säljs i Informationen och kostar minst 60 kronor.
MARIA LINDER

Håll ihop Sverige!

Linköpings Missionsförsamling har genom
beslut av församlingsstyrelsen ställt sig bakom
kampanjen ”Håll ihop Sverige – flyktingamnesti för de ensamkommande”. Kampanjen
kräver permanenta uppehållstillstånd för
ensamkommande ungdomar av alla nationaliteter som varit i Sverige i mer än ett
år. Samtidigt motsätter sig kampanjen den
omänskliga behandling som dessa ungdomar
fått erfara i asylprocesser, i form av godtyckliga
åldersuppskrivningar, omotiverad förvarstagning (vilket drabbade vår medlem Abbas
Alavi) och tvångsutvisningar.
Det är det nationella nätverket ”Nu är det
nog” som samordnar kampanjen, vilken hittills fått stöd av hundratals frivilligorganisationer, församlingar, företag, idrottsklubbar m.fl.
Bland annat har det skrivits debattartiklar
o.dyl. i media för att uppmärksamma frågan.
Sista helgen i varje månad under första
halvan av 2020 hålls också manifestationer
på två platser i Sverige; en plats i norr och en
i söder. Manifestationerna flyttar sig som en
budkavle mot mitten av Sverige, och avslutas
i Östersund i juni. Den närmsta manifestationen för vår del hålls i Norrköping den 25
april. Med tanke på coronaviruset avvaktar
vi information om möjligheten till folksamlingar av sådana slag, men det finns också fler
sätt att engagera sig hemifrån. Besök www.
flyktingamnesti.se för mer information om
kampanjen.

Lämna bänken! Kom in i värmen!
och energi genom att
vara med, genom att spela. Hur ska jag nu få
motivation och energi?” Ungefär så sa Henrik
Lundqvist i en TV-intervju i början av mars.
Han, en firad hockeystjärna i New York
Rangers, självklar som lagets förstemålvakt i
många år, sitter nu på bänken och en annan
stjärna vaktar kassen. Hur ska han nu hitta
motivation och energi?
Man får motivation och energi av att vara
med, menade Henrik Lundqvist. Så sant det
är. Och så sant det är att motsatsen också gäller; när jag väljer att inte vara med, då sjunker
motivationsgraden och lusten snabbt. Detta
är sant inte enbart när det gäller ishockey.
Det är lika sant i politiken. Det är lika sant
i samfälligheten där vi bor. Och det är lika
sant i kyrkan.
Hockeystjärnan från Åre, Henrik Lundqvist, sitter inte på bänken på grund av
eget beslut eller på grund av olust. Det är
lagledningen som placerat honom där. Och
nu måste han jobba inte enbart med att träna
utan också med att hitta motivationen.
”MAN FÅR JU MOTIVATION

NÄR VI AV OSS SJÄLVA backar bort från verksamhetsområdena, när vi av oss själva väljer
passivitetshållningen i samhällsutvecklingen,
när vi av oss själva kommer in i mönstret ”jag
struntar i att gå till kyrkan”, ”jag har inte
lust att ställa upp” – när sådant sker, tunnas
motivationen ut illa kvickt. Så lätt det då visar
sig bli att från läktarplats skicka in kritikkommentarerna över de som fortfarande håller på.
Och då kan det heta: ”Alla politiker är bara
så fel, rena rama stolpskotten varenda en.
De lyfter sina feta arvoden, men vad åstadkommer de? Inte ett skvatt.” Eller, ”tänk om
gänget som styr min samfällighet kunde hitta
på något coolt någon gång”. Eller ”det är ju
så trist i min kyrka och så anonymt”. Eller….
Den som inte är med, den som väljer att

ställa sig utanför får väldigt svårt att uppleva
nerven i det som sker. Den som inte är med,
den som väljer att hålla sig utanför, förlorar
undan för undan kännedom om vad som är på
gång, vilka knäckfrågorna är, vilka framgångsfaktorerna är, vilka oerhörda resurser som
varje vecka ställs till förfogande i, t ex, kyrkan.
Där utanför blir det lätt svalt. Till och med
kallt. Och tyst. Kanske också ensamt.
Om vi fortsätter att bänka oss själva från
det liv som pågår, från den samhällsutveckling
som är på gång, om vi drar undan mer och
mer av hetta och engagemang, om vi slutar
att diskutera och protestera mot galenskapen,
då blir livlösheten det normala. Då får flyktingarna från Syrien stå kvar vid gränsen mot
Europa. Då fortsätter vi att öka utsläpp av
sådant som på allvar hotar livet och planeten.
Och då blir lovsången i kyrkan allt svagare
och scoutpatrullerna allt färre, och de vågade
investeringarna till slut inga alls.
APRIL MÅNAD BJUDER PÅ en av kyrkans stora och
avgörande högtider. Den har två poler,
långfredagen med sitt fokus på en utgivande
kärlek och påskdagen med sitt fokus på liv och
hopp. Jesus valde inte bänken. Jesus valde inte
passiviteten. Jesus valde att vara med, att vara
mitt i. Jesus valde att fullt ut ställa sig själv,
kärleken och den uppoffrande handlingen
till förfogande.
Lämna bänken! Kom in i värmen! Låt
motivationen och energin fylla dig därute
”på banan”. Där har du sällskap av Jesus.
Långfredagens och Påskdagens Jesus.

Bernt
Åkerblad
PASTOR OCH
VIKARIERANDE
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

MARIA LINDER
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På klotet

Vittnesbörd från besökare från Ecuador
I samband med gudstjänsten den 15 mars gästades Missionskyrkan av pastor, Christian Sani
och musikledare, Henry Pinto ifrån Pactokyrkan
i Ecuador. De var inbjudna att delta i Musikkonferensen som skulle ha ägt rum den 14-15 mars.
På grund av situationen kring coronaviruset så
blev Musikkonferensen tyvärr inställd. Vi är ändå
glada att Christian och Henry kom till Linköping
och deltog i vår gudstjänst.

Christian framförde en hälsning ifrån Pactokyrkan och Henry gav ett personligt vittensbörd om vad musiken spelade för roll för
honom när han blev kristen. Han berättar
bland annat, att han blev kristen, när han
var 18 år och att musiken är ett språk som
Gud pratar.
Efter gudstjänsten fick vi en pratstund över
en bit mat på en restaurang i centrum. Cristian börjar berätta lite om sitt sammanhang.
Han säger att han är pastor i en församling i
Guayaquil, en stad med drygt 3 miljoner invånare. Församlingen har 1 200 medlemmar
och flera olika musikgrupper. Flera husband,
vad många skulle kalla lovsångsteam, som spelar. Församlingen är en av mycket få församlingar, som har en kör. Christian koordinerar
musikarbetet. Församlingen firar gudstjänst
tre gånger varje söndag, klockan 8.00, 11.00
och 19.00. Församlingen är moderförsamling
åt 6 församlingsplanteringar.
HENRY SÄGER ATT HAN KOMMER ifrån en liten församling med, bara, 300 medlemmar. Av de
ca 300 medlemmarna är ca 90 ungdomar.
Kyrkan ligger i Ibarra, en stad med ca 130
000 invånare, som ligger i bergen i norra
Ecuador. Han jobbar halvtid i kyrkan. Det är
inte direkt avlönat, men en viss ersättning får
han. Henry har själv lärt alla musiker i kyrkan
att spela. Församlingen har fyra musikgrupper
som turas om att leda församlingssången. Två
grupper är pop-band, ett band är ett hårdrocksband som kanske är lite väl tungt för en

8

Pastor Christian Sani och musikledare Henry Pinto ifrån Pactokyrkan i Ecuador gästade Missionskyrkan 15 mars.

del, medger Henry. Det fjärde är ett band som
spelar andinsk folkmusik. Det sistnämnda
har också en dansgrupp, som dansar till med
traditionella folkdräkter.
Både Christian och Henry understryker
att uttrycken är olika, men att läran, som de
säger, är densamma.
DE UTTRYCKER STOR TACKSAMHET över att vara i Sverige och få möta syskon i tron här. Givetvis
är de besvikna över att Musikkonferensen
blev inställd, men de tycker ändå att de har
fått ut mycket av besöket här. Innan de kom
till Linköping har de åkt runt och mött olika
församlingar och musikgrupper. De har fått
se hur vi jobbar med musiken här i Equmeniakyrkan. De pratar om att vi här i Sverige
har en tydligare liturgi och mycket symbolik
som de inte har i Ecuador, men trots våra
olikheter har vi samma mål. De har imponerats av noggrannheten och den möda som
läggs ner här när det kommer till att planera
och förbereda gudstjänster, körövningar och
andra musikgrupper. En stor skillnad mel-

lan musiklivet i kyrkorna här och kyrkorna
i Ecuador är att musiker, både anställda och
ideella, här i Sverige i mycket högre grad är
skolade. De flesta har tagit lektioner på sitt
instrument i till exempel kulturskolan. Många
har gått folkhögskoleutbildningar och en
del har läst på universitet. I Ecuador är det
väldigt ovanligt med den typen av skolning.
Andra skillnader som de noterat är, att vi har
fler traditioner här i Sverige, kanske har det
med att Ecuador som nation och kyrkan är
mycket yngre. När spanjorerna kom förstörde
de mycket av den inhemska kulturen. Traditioner ser de både som styrkor och svagheter.
Det kan ge en god rytm och kontinuitet, men
kan också stå i vägen för god förändring. De
säger också, att de är mer spontana i Ecuador.
Samtalet avslutas, med ett stort tack för
delad gemenskap, med hela församlingen och
alla som tagit hand om dem och en önskan
om att ses igen. Kanske kommer de tillbaka
när nu Musikkonferensen blir av.
JACOB WESSBO

På kulturfronten

Elever från konstlinjen på Lunnevads Folkhögskola ställer ut
i Galleri Magnifik från och med lördag 18 april.

Lunnevads konstelever ställer ut

Nästa utställning i Galleri Magnifik visar på
nytt konst av elever från Lunnevads Folkhögskola. Utställningen pågår under tiden 18
april till och med 24 maj 2020.
Lunnevads Folkhögskola utanför Linköping har bland annat estetiska utbildningar
i dans, musik och konst. Dessa utbildningar
är eftergymnasiala. De flesta eleverna är unga
människor som förbereder sig för att klara inträdesprov till högskolor. Konstlinjens elever
söker vidare till utbildningar med inriktning

mot t.ex. design, illustration, animerad film,
grafisk formgivning och konst.
Nu aktuell utställning visar arbeten som
eleverna gjort, när de arbetat med uppgifter
och projekt i skolans kurser. Undervisningen
har en tyngdpunkt i tekniskt kunnande t.ex.
genom modellteckning, bildkomposition,
färglära och bildteori. Men lika viktigt för
eleverna är att utveckla sitt berättande och sitt
eget bildspråk. Genom projekt av olika slag,
där eleverna undersöker och berättar utifrån
ett tema, lär de sig att visa hur och vad de vill
gestalta för att kunna nå fram till betraktaren.
Lunnevads Folkhögskola har också sommarkurser i teckning, måleri, keramik och
animerad film. Kurserna är öppna för alla och
går i år av stapeln 23-27 juni 2020.
Utställningen öppnar lördag 18 april kl
13.00. Dock genomförs ingen vernissage för
utställningen.

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

JAN HÄLLGREN GALLERIGRUPPEN

Inbjudan att delta i jul- och nyårsutställningen i Galleri Magnifik

Gallerigruppen planerar nu för att ha en intern utställning i vårt Galleri under perioden

Vill du ha ett piano?

Kyrkan har just nu två överblivna pianon
som söker nytt hem. Är du intresserad eller
känner du någon som är intresserad? Hör i
så fall av dig till Församlingsmusiker, Jacob
Wessbo. 013-24 98 08, jacob.wessbo@
missionskyrkanlinkoping.se
Det ena är ett Rösler och det andra är
ifrån Linköpingsfabriken Baumgart.
JACOB WESSBO
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Barnmusik med hela kroppen
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FOTO: BIRGITTA JACOBSSON, DANIEL HÄLLGREN

NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING

”Jag är fin, du är fin, mamma och pappa och
min kanin. Vi behövs alla här precis som vi
är. Kan du gissa vem det var som sa, att du
och jag är lika bra? Jo, Jesus förstås för han
älskar oss.”
Så går texten till en av sångerna, som vi
brukar sjunga på barnmusiken. Vi träffas varje
fredag och sjunger med hela våra kroppar.
Precis som på söndagarna öppnar vi Skattkistan, tänder ljus och sjunger ”Vi tänder
ljuset här mitt i huset”. Sedan fikar och leker
vi tillsammans. En vanlig fredag är vi ca 15
barn med föräldrar. Det är ett fantastiskt sätt
att mötas stora som små. Känner du någon,
som är föräldraledig, så tipsa gärna om att
komma till vår kyrka på fredagar.
Här är en bild på det nya ljusträdet i Brun�nen, som används på barnmusiken, men även
under gudstjänsten på söndagar. Numera
finns det en TV där, så föräldrar kan följa
med i gudstjänsten därifrån.
AMANDA WEDBERG

”Lägerbål” och mycket annat på scoutinvigningsgudstjänsten
Söndagen den 8 mars var det scoutinvigningsgudstjänst. Den inleddes med ett ”lägerbål”
med allehanda scoutmässiga inslag. Aldrig
tidigare har jag sjungit ”Omkring vår eld vi
nu samlats har” till orgelackompangemang.
Men det fick vi göra då.
Scouterna var, utöver lägerbålet, delaktiga
i mycket den söndagen; dela ut psalmböcker,

välkomsthälsning, pålysningar, textläsning,
kollektupptagning, nattvardsutdelande….
men delandet av den ”lilla berättelsen” stod
Mathias Holmgren för.
Många nya scouter och ledare invigdes och
vi fick ta del av scoutlagen, men också om vad
som är det bästa med scouterna.
En gudstjänst som andades framtidshopp!
BIRGITTA JACOBSSON

Ny TV och nytt ljusträd i rummet Brunnen i Missionskyrkan.
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After Church

Tre gånger per termin anordnas
After Church. Det innebär att
efter gudstjänsten och kyrkkaffet samlas vi som vill för
att äta lunch ute på stan. Vi
väljer alltid ställen som är vänliga för plånboken och olika
matpreferenser och -allergier.
Den huvudsakliga målgruppen
är unga vuxna, men ALLA är
inbjudna att följa med och dela
gemenskapen.
Under mina två år på denna
aktivitet har sammansättningen av folk alltid sett olika ut
på dessa träffar. Vi är oftast
cirka 10–12 personer, men
antalet varierar ibland mellan
så mycket som mellan 5–20
personer. Några prioriterar
dessa tillfällen och har för
vana att komma så ofta de kan

på dessa samlingar, men varje
gång kommer det också med
några nya personer som testar
på gemenskapen.
Upplägget är så enkelt och
självklart: samma vecka annonseras valet av restaurang på
facebook (se gruppen ”Unga
vuxna, Missionskyrkan i Linköping”). På kyrkkaffet frågar
vi runt om folk vill hänga med
ut och äta, vi samlas vid entrén
cirka kl 13 för att gå dit tillsammans och under själva lunchen
pratar vi om allt möjligt mellan
himmel och jord – både högt
och lågt. Det är helt enkelt en
kravlös och trevlig gemenskap,
som DU är varmt välkommen
att testa på! Sista tillfället för
denna termin är 26 april –
varmt välkommen med!

Kalendern

AKTIVITETER

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

Barnkören Joy! från 6 år

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

27 19.00 Grandios

14
24
26

tisdag 17.00
onsdag 17.30

Barnmusik, 0–3 år

APRIL

10

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

MARS

5

BARN

10.00 Barnkören Joy sjunger i Brokyrkan i Rimforsa
19.00 Grandios och The Bible
Filmkväll.
18.00 Trygga möten Kursdag.
19.00 Grandios
13.00 After Church

MAJ

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

10 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Meverkan av barnkören Joy,
ungdomskören Hope och
dansgruppen Glow.

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.

MARIA LINDER

STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokör

Sökes: ledare!

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!
STINA HOLMGREN

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

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

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.

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

STINA HOLMGREN
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan april 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. Rikard Roitto ansvarar för introduktionen av Ester, Magnus Hesselstrand för Daniel. Rolf
Malmberg ansvarar för bibelläsningsplanerna. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt!
Esters bok - en judisk novell
Esters bok är en judisk novell där vi får följa
livet som etnisk minoritet i det persiska rikets
huvudstad. Berättelsen är skriven som en
historisk roman och många anser att den är
menad att läsas som fiktion fritt baserad på
livet i det persiska riket. Forskare konstaterar
att många historiska detaljer inte stämmer
med utombibliskt jämförelsematerial och att
viktiga delar av berättelsen såsom dödandet
av tusentals fiender i slutet av berättelsen inte
går att få bekräftade av andra källor, men det
är mindre viktigt i sammanhanget, eftersom
berättelsen inte avser vara en historieskrivning
utan uppmuntrande berättelse om att hålla
fast vid sin judiska identitet. Boken dateras
vanligen till 300-talet f.Kr. och händelserna i
berättelsen utspelar sig på 400-talet f.Kr.
Berättelsens hjältar är Ester, en vacker judisk
kvinna som blir den persiske kung Xerxes fru
efter en slags skönhetstävling, och hennes
adoptivfar Mordokaj. Berättelsens stora drama
är att kung Xerxes närmaste rådgivare Haman
vill utrota alla judar, eftersom Mordokaj inte
vill falla ned på knä och vörda Xerxes som vore
han en gud. Personporträttet av Ester går från
en beskrivning av hennes skönhet till att andra
egenskaper, såsom omsorg om sitt folk, list och
mod, kommer i förgrunden. Mordokaj skildras
som en kompromisslös och rättrådig person,
som håller fast vid sin judiska identitet även i
svårigheter. Tillsammans personifierar de två
på sätt och vis erfarenheten av att vara jude
i minoritet i ett land som är snabbt att döma
etniska minoriteter som vill hålla fast vid sin
tro och etniska identitet. Esters situation som
hustru i Xerxes palats är särskilt utsatt och
hon riskerar sitt liv om hon inte följer hovets
intrikata uppföranderegler.
Många har förundrats över att Gud inte
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ens nämns i Esters bok, i alla fall inte i den
hebreiska version som finns i vårt Gamla testamente. I den längre versionen av Esters bok
som finns bland de så kallade Apokryferna i
Bibel 2000 under namnet ”Ester enligt den
grekiska texten” så kan vi se att det finns flera
tillägg i texten, däribland att Gud omnämns
flera gånger. Det tycks alltså som att när berättelsen om Ester traderades vidare tyckte läsare
att Guds agerande under ytan för att hjälpa sitt
folk behövde skrivas ut lite tydligare, och den
som översatte Ester till grekiska på 200-talet
f.Kr. verkar ha haft tillgång till en utbroderad
version av berättelsen.
Berättelsens avslutning har orsakat mycket
diskussion. Judarna får kung Xerxes tillåtelse
att försvara sig mot sina fiender, vilket leder till
att de dödar sammanlagt 75000 fiender. Det
framstår som att judarna inte bara försvarade
sig mot direkta attacker, utan dödade ett stort
antal fiender därutöver för säkerhets skull.
Extrema judiska nationalister har tolkat berättelsen som en acceptans för att döda potentiella
fiender, medan de flesta nutida judar säger
att berättelsens massmord inte bör användas
som tolkningsnyckel för till exempel IsraelPalestina-konflikten.
I bokens slut får vi veta att festen Purim
instiftas för att fira ”de dagar då judarna fick
ro för sina fiender och den månad då deras
kval vändes i lycka, deras sorg i högtidsglädje”
(9:22). Än idag firar judar världen över Purim
till minne av händelsen, oftast under festliga
och lekfulla former, och då betonar man främst
att folket räddas från undergång, inte hämndaktionerna.
Daniel - om utsatthet, väntan, tro och hopp
Det finns flera teorier om bakgrunden till Daniels bok. Den mest troliga är att den är skriven

runt år 168 före vår tideräkning. Men oavsett
hur man tänker är det händelserna kring detta
årtal som är bokens huvudfokus och inte den
tid som Daniel själv levde i. Daniels bok är
skriven för att hjälpa judarna i en mycket tuff
och svår situation. De får inte längre tillbe sin
Gud och de som trotsar förbudet riskerar att bli
fängslade och dödade. Det är många judar som
mister sina liv under förföljelsen som folket
utsätts för i sitt hemland Israel.
Författaren till Daniel använder ett smart
och spännande berättarsätt när hen låter Daniel
ge styrka och mod till sitt folk. Det är författaren till Daniels bok som använder berättelserna
om Daniel och de andra judiska männen för
att stärka sitt folk i en svår tid. Berättarjaget
Daniel föddes och levde sina första levnadsår i
Juda. Han var en av alla de judar som tvingades
lämna sitt land för att leva i Babylon. Detta
skedde när Babylonierna intog Juda år 597
före vår tideräkning.
Första delen av Daniels bok (Dan 1:1-6:28)
handlar om hur Daniel och andra judiska män
tvingas arbeta vid Nebukadnessars hov. Det
berättas hur de hamnar i svårigheter när de
försöker vara lojala till det Babyloniska imperiet
och Israels Gud på samma gång. På grund av
sin tro utsätts de för stora faror och Gud finns
alltid vid deras sida och räddar dem. Hela tiden
är de trogna sin Gud, det babyloniska riket och
dess folk (Dan 2:16-18). Två välkända berättelser är: Daniels tre vänner i den brinnande
ugnen (Dan 3:1-30) och Daniel i lejongropen
(Dan 6:1-28).
Andra delen av Daniels bok består av olika
syner som Daniel får från Gud. Synerna berättar om det som ska hända i framtiden (Dan
7:1-12:13). Dessa syner är en historiebeskrivning från judarnas tid i exil fram till år 168 före
vår tideräkning. Det är ett symbolspäckat och

mustigt språk som kan tyckas obegripligt för
den som inte förstår koderna. Inget imperium
eller härskare nämns vid namn men alla förstår
vad som menas (men för en modern läsare som
du och jag kan det minst sagt vara förvirrande).
Denna befrielsetext i förföljelsetid tillskrivs
Daniel som i själva verket dog flera hundra
år tidigare. Det är smart! Om texten hamnar
i fel händer finns det antydningar, men inga
direkta utsagor som pekar ut förtryckarna. Och
Daniel han har ju varit död i flera hundra år…
Israels historia återberättas även i Daniels andra
kapitel som handlar om Nebukadnessars dröm
om den stora statyn.
I KORTA OCH FÖRENKLADE DRAG är det följande historia
som beskrivs: År 539 före vår tideräkning erövrar Perserna Babylon. De judar som ville, fick
då återvända hem till Israel. Men hemkomsten
var villkorad, Israel var nu en vasallstat som
styrdes av det Persiska riket. Sedan drog Alexander den store fram över världen och Israel
införlivades istället i det Grekiska riket. Under
alla dessa år var Israel en vasallstat, de hade en
begränsad frihet och som stat var de helt i händerna på det imperium och den härskare som
styrde över dem för tillfället. De hade trots allt
viss självbestämmanderätt, bland annat religionsfrihet. För Israel och andra små vasallstater
gällde det att hela tiden efter bästa förmåga
anpassa sig till dessa krigsherrar. Men 168 före
vår tideräkning var det slut på religionsfriheten.
Den grekiska härskaren Antiochos IV Epifanes
som var skolad i Rom kommer med sin här
till Jerusalem och placerar en Zeusstaty mitt
i Templet (Zeus var den grekiske överguden).
Han förbjuder den judiska tron och börjar
sedan förfölja och döda dem som bryter mot
förbudet. Händelsen beskrivs på följande sätt
i Daniel 11:31-32: ”Trupper som han har sänt
ut kommer att gå in och kränka tempelborgen,
avskaffa det dagliga offret och sätta upp den
vanhelgade skändligheten. De som är beredda
att kränka förbundet, dem lockar han till avfall
med sina ränker, men de som känner Gud skall
stå fasta, också i handling.” (Samma händelse
beskrivs i Daniel 9:27).

då skrevs ner var en förutsägelse (profetia) om
den tid som ska komma.
Första och andra Mackabeerböckerna (som
du hittar bland Gamla Testamentets apokryfer)
beskriver samma förföljelse tid som Daniel. Daniel förespråkar en ickevåldsväg där de troende
ska leva i bön och kärlek i stilla väntan på Guds
befrielse (Dan 12:5-13). I kontrast till Daniel
beskriver Första Mackabeerboken istället den
väpnade kampen som många judar valde, ett
gerillakrig som gjorde att judarna fick tillbaka
sin religionsfrihet.

Men Daniels historiebeskrivning handlar
inte om imperierna och deras härskare i första
hand, den handlar om hur Gud styr historien.
Härskarna är bara vanliga människor: Nyckfulla, korttänkta och rädda (till exempel Dan
2:1, 2:5-6, 2:46-47, 3:13). Berättelsen om
Nebukadnessar och Belshassar är berättelserna
om alla dessa, i Guds perspektiv, små härskare
vars tid är begränsad. En dag ska den stora änglafursten Mikael träda fram och sätta punkt för
allt lidande som dessa herrar och deras imperier
tillfogat folket (Dan 10:19-11:2 och 12:1-13).
Och de som levt ett troget liv ”skall stråla som
stjärnorna alltid och evigt” (Dan 12:3).
Fram till 168 före vår tideräkning stämmer
Daniels historiebeskrivning, men tiden för
Mikaels ankomst har dröjt. Något som fått
många bibelläsare genom århundradena att
tala om det egna århundradet som den yttersta
tiden då ängeln Mikael ska komma och befria
världens folk från förtryckande imperier. På
samma sätt inbjuder det mustiga och öppna
bildspråket i de historiska berättelserna oss
läsare till att se och läsa in nya tiders härskare
och imperier som förtrycker och förgör. I alla
tider av utmaning och förtyck manar Daniel
sina läsare att söka kraft och styrka i Gud. En
annan läsning av Daniels bok är att se den som
en bok som är skriven i exil och att allt som

DANIEL HAR HAFT STORT inflytande på författarna
till Nya Testamentet och den bok som hämtat
mest inspiration från Daniels bok är Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är likt
Daniel skriven i en tid då de troende (i detta
fall kristna) förföljdes och dödades för sin
tro. Den börjar med att Johannes har en syn
som blir sju brev till sju olika församlingar i
Romarriket, jämför med Daniels syner till sitt
folk. Även Uppenbarelseboken har ett symbolspäckat och mustigt språk som beskriver sin tids
förtryckande härskare utan att namnge dem.
Uppenbarelseboken och Daniels bok handlar
båda om att världens härskare inte har den
verkliga makten, den verkliga makten har Gud
och Gud ska en dag befria sitt folk. I Uppenbarelseboken strider Änglafursten Mikael mot
draken i himlen, i Daniel strider Mikael mot
Persiens och Greklands änglafurstar. Daniel och
Uppenbarelseboken talar båda om att det finns
två möjliga vägar efter detta livet. De som får
det eviga livets gåva och de som får ett evigt liv
i fasa. Parallellerna mellan dessa båda böcker är
fler än som ryms i dessa korta rader.
I den judiska bibeln hittar vi Daniel bland
de historiska böckerna. I den kristna traditionen har Daniel placerats bland profeterna.
Detta har givetvis påverkat läsningen av boken, våra förväntningar på innehållet styr vår
tolkning. Många gånger har både Daniel och
Uppenbarelseboken använts till att skrämma
människor. Det är sorgligt. Daniel och Uppenbarelseboken är skrivna i ett enda syfte, att
ge mod, tro och styrka till människor i tider

Fortsättning på sidan 15.
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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.

Mars
26-28 TORSDAG-LÖRDAG
Storstädning Läs mer på sidan 18.
26
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
29
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Det lilla berättelsen. Anna och Daniel
Grönbäck, sång. Kyrkkaffe.

April
1
ONSDAG
18.00 SFA
2
TORSDAG
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Är vi en världsvid kyrka?
Inspiration och samtal kring internationellt engagemang. Se sidan 16.
5
SÖNDAG
11.00 Gudstjänst
Den lilla berättelsen. Maria Linders
T-grupp. Insamling till kyrkokontot.
Kyrkkaffe.
6
MÅNDAG
18.00 Andakt i Stilla veckan
Jörgen Tholander.
7
TISDAG
18.00 Andakt i Stilla veckan
Staffan Hejdegard.
8
ONSDAG
18.00 Andakt i Stilla veckan
Eva Milton.
14

9
TORSDAG Skärtorsdagen
18.00 Gudstjänst med nattvard
Det nya förbundet. Getsemanestund.
Lars Hermansson. Gemensamt med
Baptistförsamlingen.
10
FREDAG Långfredagen
11.00 Gudstjänst
Korset. Bernt Åkerblad. Kören.
20.00 The Bible
11
LÖRDAG Påskafton
23.00 Påsknattsmässa i Lambohovskyrkan
Genom död till liv. Leif Jarlbjörn.
Jazz- och gospelkören Fröjda.
12
SÖNDAG Påskdagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
Kristus är uppstånden. Maria Linder.
Kören. Kyrkkaffe.

29
ONSDAG
18.00 SFA

Maj
3
SÖNDAG 4:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
Vägen till livet. Anna och Daniel
Grönbäck, sång. 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.

13
MÅNDAG Annandag Påsk
10.00 Lambohovsmässa i Lambohovskyrkan
Möte med den uppståndne. Bernt
Åkerblad. Leif Jarlbjörn. Lambohovs
kyrkokör.

Mars

15
ONSDAG
18.00 SFA

26
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.

18
LÖRDAG
13.00 Konstutställning öppnar
Lunnevads elevutställning. Ingen
vernissage. Läs mer på sidan 9.

29
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa Leif Jarlbjörn.

19
SÖNDAG 2:a i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
Påskens vittnen. Jörgen Tholander.
Kyrkkaffe.

1
ONSDAG
08.30 Morgonmässa Leif Jarlbjörn.

26
SÖNDAG 3:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
Den gode herden. Leif Jarlbjörn. Maria
och Markus Lundgren, sång. Insamling till Equmeniakyrkans nationella
arbete. Kyrkkaffe. After Church.
27-3

MÅNDAG-SÖNDAG
Konfahajk

Lambohovskyrkan

April

2
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa Maria Åkerström.
5
SÖNDAG
10.00 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.

Bibelläsningsplan
9
TORSDAG Skärtorsdagen
12.00 Sopplunch med inledande andakt
Kostnad 30 kr.
18.00 Skärtorsdagsmässa
Maria Åkerström. Lambohovs kyrkokör.
11
LÖRDAG Påskafton
23.00 Påsknattsmässa
Leif Jarlbjörn. Jazz- och gospelkören
Fröjda.
13
MÅNDAG Annandag Påsk
10.00 Lambohovsmässa
Bernt Åkerblad. Leif Jarlbjörn. Lambohovs kyrkokör.
15
ONSDAG
08.30 Morgonmässa Maria Åkerström.
16
TORSDAG
17.30 Kvällsmässa Maria Åkerström.
19
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
Eva Milton. Kören Hesa röster.
23
TORSDAG
12.00 Sopplunch med inledande andakt
Kostnad 30 kr.
17.30 Kvällsmässa Leif Jarlbjörn.
29
ONSDAG
08.30 Morgonmässa Linda Cederholm.

Maj
3
SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa Jenny Ahlén.

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!

Fortsättning från sidan 13.

då skräck och våld blivit vardag.
Daniel är alltid lika aktuell i sin människosyn och samhällskritik. Daniel och hans vänner
gjorde ingen skillnad på människor oavsett
om de var judar eller babylonier. Jesus var lika
omsorgsfull i sitt möte med romerska soldater
som med sina egna landsmän, samtidigt som
han var starkt kritisk till samhällets orättvisor.
Tillsammans säger Daniel och Jesus: Guds rike
är nära. Även i de svåraste stunder. Älska Gud
av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv.
MAGNUS HESSELSTRAND

Bibelläsningsplan april
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

Vecka 15 Söndag 5 april-lördag 11 april

Söndag Apostlagärningarna 28:1-10 Strandning på
Malta 2 (Markusevangeliet 16:9-20)
Måndag Apostlagärningarna 28:11-16 Till Rom
Tisdag Apostlagärningarna 28:17-28 Tal till judarna
i Rom (Jesaja 6:1-13)
Onsdag Skärtorsdagen Matteusevangeliet 26:17-30,
Andra Moseboken 12:1-14, Första Korinthierbrevet
11:20-25, Psaltaren 111:1-5
Torsdag Långfredagen Matteusevangeliet 27:3250, Jesaja 53:1-12, Första Petrusbrevet 3:18-19,
Psaltaren 22
Fredag Apostlagärningarna 28:30-31 Paulus vistelse
i Rom
Lördag Påsknatten Matteusevangeliet 28:1-8, Andra
Moseboken 14:10-16, 21-22, Romarbrevet 6:3-11,
Psaltaren 114
Lördag Påskdagen Rubrik: Kristus är uppstånden:
Matteusevangeliet 28:1-20, Jesaja 25:6-9, Första
Korinthierbrevet 15:53-57, Psaltaren 118:15-24

Vecka 16 Söndag 12 april-lördag 18 april

Söndag Annandag påsk: Rubrik: Möte med den uppståndne: Johannesevangeliet 20:19-23, Jeremia 31:913, Första Petrusevangeliet 1:18-23, Psaltaren 16:6-11
Måndag Ester:1-22 Kung Xerxes bestraffar drottning
Vashti (Daniel 6:8)
Tisdag Ester 2:1-23 Ester blir kung Xerxes gemål
(Andra Kungaboken 24:8-17)
Onsdag Ester 3:1-15 Haman planerar att utrota
judarna (Femte Moseboken 4:1-24)
Torsdag Ester 4:1-17 Mordokaj ber Ester vädja till
kungen 1 (Andra Mackabeerboken 13:9-12)
Fredag Ester 5:1-8 Mordokaj ber Ester vädja till
kungen 2 (Markusevangeliet 6:14-23)
Lördag Andra söndagen i påsktiden. Rubrik: Påskens
vittnen: Johannesevangeliet 20:24-31, Sakarja 8:6-8,
Första Petrusbrevet 1:3-9, Psaltaren 145:1-7

Vecka 17 Söndag 19 april-lördag 25 april

Söndag Ester 5:9-14 Hamans fall och Mordokajs
upphöjelse 1
Måndag Ester 6:1-14 Hamans fall och Mordokajs
upphöjelse 2 (Första Moseboken 41:17-43)
Tisdag Ester 7:1-20 Hamans fall och Mordokajs
upphöjelse 3
Onsdag Ester 8:1-2 Hamans fall och Mordokajs
upphöjelse 4
Torsdag Ester 8:3-17 Judarnas hämnd på sina
fiender 1
Fredag Ester 9:1-19 Judarnas hämnd på sina fiender
2 (Nehemja 8:7B -8:12)
Lördag Tredje söndagen i påsktiden Rubrik: Den gode
herden: Johannesevangeliet 10:22-30, Jeremia 23:38, Första Petrusbrevet 5:1-4, Psaltaren 23

Vecka 18 Söndag 26 april-lördag 2 maj

Söndag Ester 9:20-32 Purimfesten instiftas
Måndag Ester 10:1-3 Kung Xerxes och Mordokaj
(Första Moseboken 41:44)
Tisdag Daniel 1:1-21 Daniel vid Nebukadnessars hov
(Andra Krönikeboken 36:5-8)
Onsdag Daniel 2:1-23 Nebukadnessars dröm om den
stora statyn 1 (Psaltaren 139:9-10)
Torsdag Daniel 2:24-49 Nebukadnessars dröm om
den stora statyn 2 (Lukasevangeliet 1:26/27-33)
Fredag Daniel 3:1-33 Daniels tre vänner i den brinnande ugnen (Femte Moseboken 4:15-20)
Lördag Fjärde söndagen i påsktiden. Rubrik: Vägen
till livet: Johannesevangeliet 13:31-35, Andra Moseboken 13:31-35, Första Tessalonikerbrevet 5:9-11,
Psaltaren 147:1-7
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Detta händer regelbundet

På klotet

Livet i Lambohovskyrkan

i Missionskyrkan

(Equmenias aktiviteter finns på sidan 11.)
Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
Måndagar
14.00 Eftermiddagsträff. Paus under mars och
april, annars 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. Paus under
april, annars 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. Paus under april, annars jämna veckor.
Kontakt: Lars Eklund, tel 0706-226374. Läs mer i
RPG-spalten på sidan 3.
18.00 Nattvardsandakt 5 mars-2 april
Söndag
10.30 Bön inför gudstjänsten
11.00 Gudstjänst
13.00 After Church En gång i månaden. Kontakt:
Maria Linder, tel 013-249812.

Gudstjänstlivet i Lambohovskyrkan
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

Gud sa till Moses: ”När du har fört folket ut
ur Egypten skall ni hålla gudstjänst på detta
berg.” (2 Mos 3:12) Det är första gången vi
hör om gudstjänst i Bibeln. Syftet med den
gudstjänsten ser vi i Moses begäran till Farao
”Så säger Herren, Israel Gud: Släpp mitt
folk så att de kan fira högtid i öknen till min
ära.” (2 Mos 5:1). Ge Gud ära! Den främsta
anledningen för vårt gudstjänstfirande. Vilket
följer Guds folk genom historien.
Om Jesus står det ”På sabbaten gick han
till synagogan som han brukade.” (Luk 4:16)
Det verkar vara något han prioriterade? Det
var knappast för att han läst om vem som predikade eller att det var någon bra som sjöng?
Nej, han, Guds Son, ville fira gudstjänst
med andra! Gudstjänst är något gemensamt.
Frågan man kan ställa sig inför gudstjänsten
är inte bara ”kommer den att ge mig något?”
utan även ”kommer jag att bidra med något
för andra med min närvaro?”. Jag tror också
att gudstjänst inte bara gagnar de som är i
själva rumstiden där och då utan den har effekt på samhället. Gudstjänst är gott!
I Lambohov firas gudstjänster/högtider
vardag som helgdag. Andakter i gruppverksamheterna och äldreboenden. Morgon- och
kvällsmässor. Mässor vid hembesök. Dop,
vigslar och begravningar. Lambohovsmässor
och Lambohovsgudstjänster. Vi kan vara
många, vi kan vara få, i och med gudstjänsten
ger vi Gud ära till välsignelse för gemenskap
och samhälle.
Glädje, nåd och frid!
LEIF JARLBJÖRN FÖRSAMLINGSHERDE LAMBOHOV
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Kulturveckan i Lambohov

i mars bjöd på en lång rad olika inslag. Ansiktsmålning, fruktskulpturer, kaffeförsäljning,
information från Råd och Stöd, Röda Korset
och Polisen, konsert med Mikael Horned och
Olga Tomilina och försäljning av Fair Tradeprodukter. Fotografier av Leif Jarlbjörn och
Susanna B.
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På kyrktorget
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

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

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@
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. Det kan man
bara göra om rätt mejladress finns registrerad
i Repet. Hör av dig till Margaretha om du
behöver hjälp!
MARGARETHA DAHL

Missionskyrkan på Instagram!

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

18

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.

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

ELLINOR GUSTAFSSON

Nattvard på torsdagar

De senaste åren har vi försökt att erbjuda nattvardsfirande varje torsdag under terminerna. I
år har vi 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

Gemenskapseftermiddag

Under april blir det tyvärr inga samlingar
med Gemenskapseftermiddag, med anledning av den pågående smittspridningen av
Coronaviruset. Förhoppningsvis kan det dock
bli aktuellt med vårutflykt tisdag 19 maj. Mer
information om det i kommande nummer
av Medljus.
GUDRUN EKLUND

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

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.

Tack för gudstjänster på YouTube!

Tack för det strålande initiativet att
sända Missionskyrkans gudstjänster via
YouTube rakt in i vardagsrummets TVhörna. Den frivilliga viruskarantänen
blev helt plötsligt fylld med ett trevligt
och meningsfullt innehåll. Men visst
kändes längtan till den vanliga gudstjänstgemenskapen!
GUDRUN OCH LARS EKLUND

(I dessa tider (nu och då) definierad som riskgrupp
med underliggande sjukdomar)

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 Jesus bad för oss på vägen till Getsemane. Det kommer jag ofta tillbaka till.
Välkommen till intervju per mail Daniel Grönbäck! Hur kom du i kontakt med kristendomen?

Du har valt läraryrket och är snart färdig med din
utbildning. Vad fick dig att bestämma dig för den
utbildningen?

Första kontakten var troligtvis så tidigt, att jag
inte kommer ihåg den själv. Jag är uppväxt i en
kristen familj med en pappa som pastor. Hela
min uppväxt har kyrkan varit en plats, där jag
tillbringat mycket tid.
Beskriv din ”väg” genom församlingens barn- och
ungdomsverksamhet! Stack något ut? Vad gav
flest och mest bestående minnen?

Jag växte upp i Vrigstad Missionsförsamling,
där var jag med i både scout och söndagsskola.
Det som troligtvis gjorde störst avtryck och
som format min tro mest, var tonårsarbetet. Jag
hade helt fantastiska ungdomsledare och arbetet
lät oss växa både i tro och som människor. Vi
ungdomar fick, i takt med att vi blev äldre, allt
mer ansvar i arbetet själva som att hålla i olika
samlingar och aktiviteter, vara ledare för en fikagrupp eller dela med oss av något på andakter.
Det var också på ungdomssamlingarna som jag
fick möjligheten att vara med och leda lovsång.
Inte för att jag var särskilt duktig till en början,
men jag spelade gärna och fick möjligheten att
lära mig. Till en början fick jag vara med och
lära mig av de äldre ungdomarna, innan jag själv
började leda och ta med andra som ville lära sig
och vara med. När jag fått pröva i ungdomsarbetet, fick jag också vara med i musiken i församlingens gudstjänster och fortsätta utvecklas.
Jag är så oerhört tacksam för den uppmuntran
jag fått i kyrkan till att spela musik!
Min fru var pastorsdotter. Hon har beskrivit för
mig hur viktigt det var att komma fram till ett
personligt ställningstagande som kristen. Hon
ville inte av bara farten bli en kopia av sin fars
tro. Du är pastorsson. Hur kom du fram till ”din
egen tro”?

Jag har nog alltid känt att jag haft ”min egen
tro”, även om den säkert till en början kom
mycket från mina föräldrar. Det handlar nog
mycket om att jag alltid upplevt kyrkan som
mitt eget val och inget jag varit tvingad till.

Daniel Grönbäck.

Det första verkligt egna steget var, när jag efter
konfirmationsläsningen, döpte mig och gick
med i församlingen. Därifrån bestämde jag mig
för, att tron var något som jag verkligen tog på
allvar och som jag själv skulle förvalta. Jag insåg
först några år senare, när jag flyttade hemifrån,
att ta hand om min tro skulle bli mycket svårare i en annan omgivning. Jag flyttade från
ett sammanhang, där de flesta av mina vänner
var kristna och från ett samhälle, där frikyrkan
var en självklar och accepterad del av samhället. Medan många av mina vänner började på
bibelskola efter gymnasiet, började jag istället
på musikfolkhögskola och blev mer eller mindre
ensam kristen, där jag var. Det blev en verklig
prövning av min tro och det var rätt tufft ett
tag. Men såhär i efterhand, tror jag nog, att det
faktiskt var rätt nyttigt. Att under en tid inte
ha något självklart sammanhang för andaktsliv, fick mig att ta tag i min egen bibelläsning
ordentligt och upptäcka det som står där på ett
sätt jag inte gjort tidigare. Min nya omgivning
fick mig också att behöva ta ställning till saker i
min tro, som jag aldrig ställts inför tidigare. Det
blev många frågande böner till Gud, men jag
upplevde, att han bar mig igenom och att min
tro blev starkare. Jag tror, att det var efter detta
som tron verkligen blev ”min egen”.

Till en början handlade det om, att jag efter
mina musikstudier ville studera till något, där
jag fick syssla med matematik. Då trodde jag
först, att det var ingenjör, som var det självklara
för mig. Men när jag började kolla upp det, insåg
jag, att utöver matte, var det mycket i en sådan
utbildning, som jag inte var intresserad av alls.
Då började läraryrket växa fram som ett alternativ som kändes bättre. Nu idag, när jag går mitt
fjärde år av fem på ämneslärarutbildningen, har
jag inte bara känt att jag gjort rätt val, utan också
att matematikintresset, som ändå fortfarande
finns där, fått kliva något åt sidan. Nu är istället
det största intresset själva undervisningen, hur
elever lär sig och utmaningen i att nå fram till
olika individer.
Utöver dina studier tar du dig tid att ägna dig åt
församlingens ungdomsarbete. Berätta vad du gör
och varför just detta.

Ja, jag är med som ledare för mångkulturell
innebandy. Då handlar det främst om de äldre
ungdomarna och unga vuxna. Jag var först med
som enbart deltagare och tyckte det var ett superbra initiativ av paret Collryd, som startade
upp det och höll i det då. Innebandyn var ett
så passande sätt att föra samman svenskar och
nysvenskar och bara ha roligt och svettas tillsammans en stund. Så när Collryds skulle flytta var
vi några, som varit med, som tog över ledarskapet. Vi ville se till att sammanhanget fanns kvar.
Något du vill hälsa läsarna av den här intervjun?

Ja, jag skulle vilja skicka med Joh 17:20-23,
ett bibelställe som jag kommer tillbaka till rätt
ofta och som också passar bra såhär inför påsk.
Det är en del av en bön, som Jesus själv ber på
vägen till Getsemane. I denna del ber han för
oss, som kommit till tro genom det ord som
skulle spridas av hans lärjungar. Jag känner
mig alltid upplyft av den bönen och hoppas att
läsarna också gör det.
DANIEL GRÖNBÄCK I DIALOG MED ROLF MALMBERG

