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På kyrktorget

Betraktelse

En del behöver ställas in, men annat räcker med att ställa om
inte bara klockorna vi behöver ställa om... Vi behöver tänka om kring
mycket i vår vardag. Det mesta är märkligt
och väldigt annorlunda och mitt i det fortsätter någon slags vardag för många av oss. Och
andra ska vara hemma. Det som verkade helt
osannolikt för några månader sedan är nu ett
overkligt faktum i vår värld. Tänk att ett virus
kan medföra så enormt stora konsekvenser
för hela vårt jordklot och få stora delar av
världsekonomin att gunga!
Många av oss människor är vana vid att
kunna planera och välja. De senaste månaderna har valen begränsats oerhört mycket, men
det är fantastiskt att se hur många som hjälps
åt i denna kris. Vi ser en ökad medmänsklighet och solidaritet mellan okända människor.
Man handlar åt en granne i trappuppgången
och visar omsorg på olika sätt.
DEN HÄR VÅREN ÄR DET

EN UNG, KLOK PERSON jag träffade sade nyligen att
det är extra viktigt att ha roligt nu och en
komiker sade att det känns extra viktigt att
få oss människor att skratta i dessa tider. Det
är inte en tillfällighet att många delat med
sig av lite extra kul på sociala medier nu i vår.
Många av oss har lite mer tid än i vanliga
fall. Hoppas vi kan använda en del av den
tiden till att ringa och glädja någon eller höra
av oss via olika videosamtal till dem som är
extra ensamma. Omsorg kan vi visa på andra
sätt än vad vi brukar. Det gäller att ställa om.
Fint att så många kyrkor har kunnat ställa om
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och börjat sända digitalt.
Så låt oss be, bry oss om våra medmänniskor, njuta av det vackra i Guds natur om vi
kan, försöka få så bra livskvalitet som möjligt
fast vi träffar färre personer och ha så roligt
vi kan.. Vi får hjälpas åt att tänka ut vad vi
kan göra på ett annat sätt när vi ska ha fysisk
distans som skyddar mot smitta.
känna någon oro i den
situation vi befinner oss i, både när det gäller
världsekonomin, arbetslöshet, oro för egen
eller andras hälsa eller liv. Dela den oro du
känner med någon annan människa, med
den Gud som skapat dig och mig. Även om
du inte brukar be… testa! Du har ingenting
att förlora. Och du som brukar be - fortsätt!
Den här svåra situationen behöver vi verkligen
be för. Sluta aldrig att hoppas, sluta aldrig att
be - för under kan ju ske.
Jag vill också nämna ett bibelord som finns
i Jesu avskedstal i Joh14:27. Då sade Jesus:
”Känn ingen oro och tappa inte modet.” De
orden får vi också ta till oss. Även om du
känner dig orolig så finns Gud med dig där
du är! Gud välsigne dig!
DET ÄR SVÅRT ATT INTE
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Hälsning från försa
Vi är alla med i en mycket annorlunda situation. I
världen. I Sverige. I Linköping. I Linköpings Missionsförsamling. Även om vi inte möts i vanlig
mening i Missionskyrkan, är vi fortfarande en
församling. ”Gör vårt tillsammansskap varmt
och konstruktivt” är en böneformulering i vår
förbönskalender.

Ett varmt och konstruktivt tillsammansskap
när vi inte kan träffas, hur ser det ut? Jag
tänker så här, grunden för församlingens
gemenskap är att vi hör samman med Jesus
Kristus. Det är i honom vi är förenade till att
vara Kristi kropp. I det tillsammansskapet
flödar en kärlek och en omsorg. I det tillsammansskapet förenas vi av uppdraget att leva
Guds mission.
EN KROPP ÄR FYSISK. Ett tillsammansskap i Kristi
kropp behöver fysiska uttryck. När vi nu inte
kan mötas på vanligt sätt i Missionskyrkan får
vi söka andra alternativ för att dela:
• Varje söndag sänder vi en gudstjänst från
vår kyrka via YouTube. Ett fåtal personer i
kyrksalen skapar en gudstjänst med sång
och bön och förkunnelse. Varje gudstjänst
”kommer hem” till alla som har möjlighet
att utnyttja YouTube.
• Eva Milton och jag ringer så regelbundet
vi kan till församlingsmedlemmar som är
70 år och mer. Vi vill höra hur var och en
mår. Och vi berättar att vi kan erbjuda viss
hjälp med att handla matvaror.
• Givetvis vill vi i kollegiet vara med och
stötta, vi vill vara en konkretion av omsorg
och samhörighet. Ring eller skriv när du vill
nå oss. Vi finns till för dig.
• På Missionskyrkans hemsida finns en bibelläsningsplan och en förbönskalender. Dessa
finns också i hyllan intill Informationen i
kyrkan. Att följa samma bibelläsningsplan,
att ägna förbönstid och omsorg åt de gemensamma förbönsämnena ger substans åt
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amlingskollegiet i Missionskyrkan

tillsammansskapet.
• Vår tidning Medljus är också en viktig del
av sambandet i församlingen.
• I tillsammansskapet i Kristi kropp ingår
ju även att efter förmåga vara med och ta
ansvar för vårt gemensamma. Den gemensamma förbönen är ett exempel. Att höra
av sig till församlingsmedlemmar, som till
exempel bor inom samma församlingskrets,
kanske för att erbjuda sina tjänster är ett
annat. Givetvis hör också vårt gemensamma
ansvar för församlingens ekonomi hit.
Swish fungerar utmärkt. Har du inte den
möjligheten fungerar fortfarande offerkuvert, hör av dig till någon medlem eller till
oss på expeditionen i så fall. ”Var och en
efter förmåga” är en bra riktning.
NÄR DET GÄLLER VÅRT barn- och ungdomsarbete
Equmenia är det så att många av våra grupper (dock ej söndagsskolan) pågår fortfarande
men med vissa restriktioner. Allt för att bibehålla så mycket normalitet som möjligt för
barnen och ungdomarna. Vi har all anledning
att be och tacka Gud för ledarna som kämpar
på, som planerar och som planerar om aktiviteterna alltefter myndigheternas ständigt
ändrade riktlinjer.
Hur kommer det att se ut lite längre fram?

Vi vet ju inte hur länge de restriktioner vi har
idag kommer att bestå. Därför, när vi tänker
på den kommande sommaren t ex jobbar vi
efter två spår. Skulle restriktionerna släppas,
så att vi kan fira gudstjänst i våra kyrkor på
vanligt sätt, kommer vi att göra det. Men,
om vi fortfarande har restriktionerna är det
vår ambition att kunna sända gudstjänster via
YouTube alla söndagar, eller så gott som alla
söndagar. Eventuellt kan det då bli så att vi
spelar in dessa i förväg. Vi har en dialog med
vår ljudgrupp om detta. Mer info kommer i
sommarnumret av Medljus. Våra sommaraktiviteter i kyrkan, 12-slaget och Sommaröppet, är inställda i sommar.
ATT VARA KRISTI KROPP är att vara i en mångfald,
en mångfald av människor, en mångfald av
gåvor, en mångfald av uttryckssätt. Du, som
vill höra Jesus Kristus till, är en del av denna
mångfald. Du får tillföra och du får ta för dig.
Med förbön, kärlek, omsorg, kreativitet
och ansvarstagande kommer vi att klara av
den här perioden av särskilda utmaningar. När
sommaren lämnar över till hösten, när vi har
vår upptakt inför höstterminen, då möts vi i
vår kyrka. Det är vår förhoppning! Då berättar
vi för varandra. Då sjunger vi med varandra.
Vi håller ut.

Vårhälsning från RPG
Här kommer en vårhälsning till er alla
från RPG i Missionskyrkan! Trots allt
får vi njuta av allt vackert som finns runt
omkring oss i den vackra naturen, även
om vi 70-plussare skall undvika att vara
där mycket människor är samlade.
Vi måste meddela att RPG:s planerade
vårresa till Söderköping är inställd. Men
vi hoppas att vi alla ska kunna se fram
emot en vårresa 2021.
Men innan dess så har vi ett intressant
och bra program för hösten 2020. Det inleds torsdag 17 september med att vi gästas
av 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 historiskt perspektiv.
Carl vill gärna samtala med oss, så har du
frågor och funderingar så passa på!
Därefter kommer intressanta programinslag varannan torsdag hela hösten
som avslutas torsdagen den 10 december,
då flera av våra anställda bjuder oss på ett
julinspirerat program. Det fullständiga
programmet kommer att finnas tillgängligt i Missionskyrkans Information i
augusti.
Välkomna till höstens 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!

FÖR FÖRSAMLINGSKOLLEGIET BERNT ÅKERBLAD
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På gudstjänst

Webbsända gudstjänster i coronatider
Det är mycket som behöver ändras i dessa coronatider och dit hör bl.a. möjligheten att fira
gudstjänst på plats i t.ex. Missionskyrkan. Vi som
är 70+ och andra riskgrupper ska ju helst hålla oss
hemma. Då är det härligt att upptäcka att man
kan ”gå till den egna kyrkan” via webbsändning.
Medljus kontaktade ljudgruppen för att höra hur
det hela går till. Marcus Lind var den som svarade
på våra frågor å deras vägnar.

Styrelsen hade ett extrainsatt möte före
gudstjänsten den 15 mars. De gav därefter
Ljudgruppen i uppdrag att ta fram förslag på
lösning för att sända gudstjänster på webben.
Under dagen bollade Ljudgruppen olika förslag, men beslutade sig för att föreslå ett något
dyrare förslag, som möjliggjorde både enklare
och mer avancerade sändningar. Eftersom det
redan fanns en kamera som skickade bild till
barnrummet utgick vi från den lösningen och
kompletterade den. Tanken är att även konferensverksamheten ska kunna använda tekniken
om efterfrågan på webbsända konferenser
ökar framöver. Senare samma dag gav Ekonomiutskottet ljudgruppen en budget på 20
000kr för att möjliggöra detta. Under veckan
som följde köptes grejer in. Tack vare Jonas
Rangsjö lyckades vi komma över en riktigt bra
begagnad bildmixer i nyskick. Totalt landade
kostnaderna på strax under 19 000kr.
Hur många behövdes för att sändningen skulle
fungera?

På premiärsändningen den 22 mars var vi 6
personer.
• Siwert Streiffert körde ljudet i kyrksalen
• Johan Gunnarsson körde ljudet på livesändningen
• Emil Johansson körde projektorn i kyrksalen
och texter samt grafik (namnskyltar och
swishnummer) till webbsändningen
• Marcus Lind körde bildmixern och dirigerade kameramännen

FOTO: PER LARSSON

Vad krävdes i teknikväg för att kunna sända? Var
det förknippat med en stor kostnad?

Tekniker och medverkande i webbgudstjänsten 19 april 2020. Överst till vänster: Jesper Smedberg, Greta Rosenqvist och
Josef Danielsson står för sång och msuik. Överst till höger: Jörgen Tholande predikar. Nederst till vänster: Bakom kamerorna
denna gudstjänst: Peter Dahlén, Simon Hesselstrand och Samuel Kolsmyr. Nederst till höger: Vid mixerbordet på läktaren:
Marcus Lind, Tomas Gardström, Markus Lundgren och Johan Gunnarsson.

• Stefan Gunnarsson skötte kamera 1 på
läktaren
• Isak Dahlén skötte kamera 2 under läktaren

gefär 30 sekunders fördröjning konstaterade vi.

Det var väldigt tryggt att vara många just den
gången. Vi lär oss saker hela tiden och på sikt
tror vi att det ska gå att köra på 2-3 personer
beroende på hur avancerad den aktuella sändningen är.
Vi tyckte det var viktigt att inte bara sätta
upp en kamera som visar hela stora kyrksalen
utan att försöka göra så att den webbsända
gudstjänsten kändes så nära som att vara på
plats som möjligt. Till exempel att få med
sångtexter och kunna byta mellan två kameror.
En bonus av allt detta är också att upplevelsen
i barnrummet förbättrats då de nu tar del av
samma webbsändning. Fast i realtid till skillnad från den på webben. Det är nämligen un-

Equmeniakyrkan nationellt var snabba med
att ta fram hjälp och stöd för detta så vi
gjorde det enkelt för oss och har utgått från
deras riktlinjer. Lars-Åke med flera tog fram
ett förslag på policy och riktlinjer utifrån
Equmeniakyrkans rekommendationer och
styrelsen snabbehandlade dessa under veckan.
Riktlinjerna följer EU:s GDPR-lagstiftning
och försöker bevara gudstjänstdeltagares
integritet.

Vilka krav på offentlighet behövde ni ta hänsyn
till?

Varför fick vi inte se barnen?

I policyn ingår att alla medverkande godkänner att de syns i webbsändningen. Gudstjänstledare ska också informera för gudstjänstdelta-

garna att det sänds live, samt var i kyrkan det
är säkert att röra sig för att inte synas på bild.
För att visa barn under 16 år på bild behöver
vi formellt föräldrars medgivande och det är
inte praktiskt görbart inför varje gudstjänst.
Därför visar vi inte barnen på sändningen.
Hur tänker ni på människors behov av att ”få vara
i fred” vid förbönen t.ex.

Utifrån samma resonemang som i föregående fråga hade vi en förinspelad film på ett
av ljusen i ljusträdet som vi använde under
förbönsstunden. Vid ett tillfälle visade vi Leif
Larsson som spelade på flygeln, men var då
noga med att se så att ingen gick förbi mellan
kameran och Leif utan bytte då bild.
Var kan man hitta sändningen?

Våra sändningar sänds live på vår nya Youtube-kanal. Där sparar vi också alla gudstjänster
tills vidare. Det behövs inget konto för att titta
och vi länkar också dit från vår hemsida varje
vecka. För att hitta dit direkt har vi gjort en
kortlänk: https://bit.ly/lmklive
Annat ni vill berätta för Medljus läsare?

Vi har behövt kolla upp en hel del om olika
rättigheter. Valet att använda oss av Youtube
är bland annat för att de har ett avtal med
Stim och att det därmed är godkänt att spela
upp musik live på sändningen. Vi har även
behövt skaffa en licens för att få visa sångtexter på sändningen och inom kort kommer
våra sändningar också att vara registrerade
hos Myndigheten för press, radio och tv. De
behöver vara det, då de är offentliga som våra
vanliga gudstjänster och därmed tekniskt sett
riktar sig till allmänheten.
på det här sättet möjliggör för
alla, som måste hålla sig hemma, att få ta
del av gudstjänsten. Det blir nog fler och
fler som hamnar i den situationen, när Folkhälsomyndigheten kommer med nya gränser
för hur många som får samlas. Lycka till med
kommande sändningar.
Tack för att ni

BIRGITTA JACOBSSON

Som jag längtar...
SÅ TACKSAM JAG ÄR över den kyrka vi har förmånen
och orgeln. Som jag längtar efter att få vara
att ha på Drottninggatan 22 i Linköping. Så där och tillsammans med några eller många
tacksam jag är över den stora mängd ända- andra stämma in i sångerna för att lovsjunga
målsenliga lokaler vi har i den fastigheteten. Gud vår fader och Jesus Kristus vår broder och
Så tacksam jag är över den utrustning som Den heliga Ande vår tröstare. Som jag längtar
finns i dessa lokaler. Och nu, nu i Coronati- efter att i just det där speciella rummet få
der, tar den tekniken, i alla fall en del av den, höra orden läsas, orden ur den gamla boken,
gudstjänsten hem till oss och våra skärmar orden ur Bibeln. Som jag längtar att tillsamvia YouTube. Helgdag efter helgdag. Igen och mans med några eller många härbärgeras av
igen. Strålande. Men,
det kyrkorummet när
som jag längtar…
predikanten överlämSom jag längtar
nar förkunnelsen till
”Som jag längtar efter att
efter att komma in
mina öron och mitt
kyrkportarna igen öppnas
på kyrktorget, igen få
hjärta. Som jag längtar
möta kända och okänefter stunden av bön
på vid gavel, och då inte enda, barn och vuxna,
och förbön, sångerna,
bart för en begränsad liten
ungdomar och äldre
rörelsen till ljusträd
äldre, höra sorlet av
och ljusbärare, rörelsen
skara utan för alla!”
röster, se leenden, bli
till platser för personlig
hälsad på och få hälsa
förbön. Som jag längpå tillbaka, få byta någtar efter att tillsamra ord, ja det kan till och med vara ord om mans med några eller många vara i ett samvädret, få trängas lite i själva kapprummet, för manhang till vilket vi var och en får bära in
att inte nu tala om framför speglarna. Som jag livets skimrande glädje likaväl som tillvarons
längtar efter att vid ingången till kyrksalen få ångestframkallande villkor.
möta några kyrkvärdar, som vänligt leende
hälsar välkommen och så gärna vill överlämna SOM JAG LÄNGTAR efter att kyrkportarna igen
en sångbok och en agenda. Som jag längtar öppnas på vid gavel, och då inte enbart för
efter att få vara en bland många som sitter på en begränsad liten skara utan för alla! Som
de röda bänkarna i det lugna och avskalade jag längtar efter att få möta dig ansikte mot
betonggrå kyrkorummet, som jag längtar ansikte där och då. Det kommer att ske. Ja,
efter att få sitta i just det rummet och få det kommer att ske. Då vill jag vara med.
höra de båda kyrkklockorna sjunga sin sång, Hoppas att du också är med då.
BERNT ÅKERBLAD
innan de överlämnar tonen till organisten

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

Församlingsexpedition
TELEFON 013-24 98 00

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

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST

Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal

MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

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 lördag.
EVA MILTON Diakon
exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.
LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare
Föräldraledig.
STINA HOLMGREN Vikarierande ungdomsledare
exp 013-24 98 07
JACOB WESSBO Församlingsmusiker
exp 013-24 98 08
MARGARETHA DAHL Församlingssekr, exp 013-24 98 00
GUNNEL KARLSSON Verksamhetsledare, exp 013-24 98 04
KONFERENSANSVARIG, exp 013-24 98 02
e-post konferens@@missionskyrkanlinkoping.se
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
Plusgiro Equmenia 411827-9
Församlingens Swishnummer 123 175 86 63
Swishnummer Equmenia 123 157 97 05
Bankgiro Equmenia 411827-9
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Tack för vi kan se gudstjänst hemma!

När jag skriver de här raderna är vi troligen
enbart i början av den situation, som ett
”litet” virus drabbat oss med. Hur länge vi
inte kommer att kunna mötas alla för att fira
gudstjänst i Linköpings Missionskyrka, vet vi
inte. Men, även om vi troligen nu är enbart i
början, vill jag skriva ordet TACK med stora
bokstäver, och då rikta mig till alla er som
på olika sätt gör det möjligt för oss att hemmavid följa Missionskyrkans gudstjänster.
Jag tänker på alla er som sköter tekniken,
TACK. Jag tänker på alla er som ger innehåll
åt gudstjänsten, TACK! Kreativiteten på alla
håll är imponerande. Och fungerande. TACK!
Tillsammans får vi be om uthållighet.
BERNT ÅKERBLAD

Kapellet i Gamla Linköping

Varje söndag eftermiddag, ända från senvåren
och en bit in på hösten, har vi kunnat fira
gudstjänst i kapellet i Gamla Linköping.
Denna ekumeniska verksamhet har betjänat
oss linköpingsbor, och även andra förstås,
under många, många år vid det här laget.
Men nu, nu när väldigt mycket är oerhört
annorlunda, pausas dessa gudstjänster under
perioden 3 maj till 14 juni. Uppehållet blir
förhoppningsvis enbart i form av en tillfällig
paus. Tanken är att vi från och med 23 augusti
kan mötas i detta rödmålade kapell igen. Linköpings Missionsförsamling ansvarar den 13
september. Gudstjänsterna börjar kl 15.00.
BERNT ÅKERBLAD

Pingsthelgen

Alldeles innan vi lämnar månaden maj infaller
Pingsthelgen. Sedan några år tillbaka har vi
tillsammans med många andra församlingar
i Linköping arrangerat och bjudit in till en
Pingstkonferens på Bjärka Säby. Denna vår
är inte lik någon annan vår. Oerhört många
arrangemang har blivit inställda eller framflyttade. Även Pingstkonferensen drabbas
av Coronans effekter och blir alltså inställd.
Men, det är klart att det hör till att fira

gudstjänst under en pingsthelg. Därför
blir det en gudstjänst i Missionskyrkan på
Pingstdagen och vi firar den tillsammans med
Baptistförsamlingen och eventuellt med fler
församlingar. Dock, liksom med alla andra
gudstjänster sedan slutet av mars, får du ta
del av den via YouTube.
BERNT ÅKERBLAD

Ljud & Bildgruppen i Missionskyrkan

Nej, bland alla de grupper och funktioner vi
har i Missionskyrkan finns det ingen som kal�las ”Ljud & Bild”. Men ändå har vi det. Vi har
en omtumlande situation i vårt samhälle nu.
På många sätt påverkar detta oss i kyrkorna
förstås. I Missionskyrkan har vi pausat vissa
verksamheter. Samtidigt har vi sett nytillskott
dyka upp. Vem av oss hade vid årsskiftet trott
att vi den här våren skulle fira gudstjänst via
YouTube? Nu är vi dock där. Och en förutsättning för att det här alls skall vara möjligt
är att det finns personer som tar ett stort
ansvar för att skaffa, installera och använda
den teknik som behövs för dessa sändningar.
”Ljud & Bild” – det är vad det handlar om.
Detta gäng har här en hälsning till oss alla i
församling och Equmenia. Och inte enbart
en hälsning, här finns också en tydlig invit,
en tydlig efterlysning av fler personer som
vill och kan förstärka gruppen. Detta för att
vi ska kunna säkerställa uthålligheten. Så här
skriver ljudgruppen:
”Vi tackar för allt engagemang och återkoppling vi fått sen vi började sända gudstjänsterna.
Det har varit en spännande resa att från
nästan ingenting kunna sända gudstjänster
på så kort tid.
Gänget som stått bakom kameror och
mixerbord är alla mer eller mindre nybörjare
vad det gäller bild, men har visat ett stort
engagemang för de uppgifter de haft vid
samlingarna.
Också de medverkande har haft ett stort
tålamod med oss under vårt arbete. Vi lär
oss hela tiden, och på sikt kommer vi att

På kyrkbacken

veta hur saker och ting hänger ihop och bli
ännu säkrare.
Vår ambition är att kunna sända gudstjänsterna framöver också tills vi återgår till
det normala. Vi ska titta på framtiden och de
möjligheter vi fått med den nya utrustningen
vi har.
I och med att vi nu sänder både bild och
ljud, så krävs ett större antal personer, som är
med vid gudstjänst eller annan samling, som
ska sändas. Därför vill vi betona att ljudgruppen gärna tar emot nya medlemmar. Det finns
fler ”enkla” uppgifter nu än tidigare, t ex att
sköta kameror, visa namnskyltar och texter
osv. Vi tar förstås också gärna emot fler som
kan ta hand om ljud och bild bakom spakarna. Hälsningar från ljudgruppen.”
Som sagt, detta är en hälsning, en invit, en
efterlysning. Du som vill vara med, hör av dig
till t ex Björn Axelsson, telefon 0734-371208.
BERNT ÅKERBLAD

Bönekedja i Equmeniakyrkan

I anslutning till insamlingen för Equmeniakyrkans nationella arbete som vi hade i april,
har nationella enheten bildat en bönekedja
över vårt land. Varje församling får en annan församling att be för och vi ska be för
Fredriksdals missionsförsamling.
Ta med denna församling, deras arbete och
anställda, i dina böner, tacka Gud för dem och
så får vi tillsammans vara en del i bönerna för
Equmeniakyrkans alla församlingar.
EVA MILTON

Gemenskapseftermiddag

På grund av rådande coronatider blir det
tyvärr ingen vårutflykt för Gemenskapseftermiddag denna vår.
GUDRUN EKLUND

Fyra ben (B:n) i varenda hem
FASTAN 2020 BLEV STRÄNGARE än vad många hade
räknat med. Påskfirandet 2020 blev helt klart
annorlunda än vanligt. Och våren 2020 har
upplevts mera hemifrån och utomhus än
vanligt. Det är märkliga tider vi lever i och
vi tvingas hitta olika sätt att hantera detta.
Tacksamhet är ett sätt att hantera denna annorlunda och föränderliga tid. Jag är oerhört
tacksam för allt som församlingsmedlemmar
delat i ”den lilla berättelsen”, som fyllt på mig
och min tro varje söndag under fastan. Jag
är också tacksam för ljud- och bildgruppen,
som på nolltid åstadkommit en jätteapparat
kring live-sändningar av gudstjänsterna. Och
jag är tacksam för alla personliga kontakter
med människor, som blivit fler nu när vi inte
möts i grupp.
Ytterligare sätt att hantera tidens oro och
instabilitet hittar vi i den allra första församlingen, som bildades på pingstdagen och från
starten var utsatta för förföljelse: ”De som tog
till sig [Petrus] ord lät döpa sig, och den dagen
ökade de troendes antal med inemot tre tusen.
Och de deltog troget i apostlarnas undervisning
och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och
bönerna.” (Apg 2:41-42)
DENNA TEXT BÖRJAR MED att definiera hur någon
blir kristen: tro (genom att ta till sig Ordet),
döpas och bli församlingsmedlem. Tro,
dop och medlemskap – och resan dit – är
alltså grunden för kristet liv, vilket kan ge
en grundtrygghet och stabilitet i tillvaron.
I den andra delen av texten sammanfattas
de fyra ben (eller B:n) som livet hos kristna
och i församlingar vilar på: bibel (apostlarnas
undervisning), bröder & systrar (den inbördes
hjälpen), bröd och bön.

Vi fortsätter fira gudstjänst och
fördjupas i tro tillsammans online, t.o.m. i
Bibeln:

realtid. Med mer ledighet finns det också mera
möjlighet att läsa Bibeln. Använd t.ex. bibelläsningsplanen i Medljus, någon andaktsbok
(välkommen att låna sådana i kyrkans lekmannaexpedition!) eller läs med en vän.
Gemenskapen fortsätter
genom t-grupper, telefonsamtal och promenader. Vi handlar åt varandra och vi finns
för varandra, när det blir jobbigt. Och så är
Martas café öppet – det finns helt enkelt flera
möjligheter att mötas eller åtminstone höras!
Bröder & systrar:

Bröd: Vi fortsätter fira nattvard tillsammans en

gång i månaden, men på distans. Välkommen
att i online-gemenskap ta emot Jesus på ett
särskilt sätt, genom eget bröd och druvjuice
hemifrån.
Bön: Vi fortsätter såklart att be både i kyrkan

och överallt där vi är. Nu finns tillfälle att lära
sig lyssna in Gud oavsett var vi befinner oss.
Kanske hittar du nu en helt ny bönerutin
som passar dig?
EN SKÄMTBILD PÅ FACEBOOK visar den Onde säga:
”Genom Covid-19 stängde jag alla era kyrkor!” Och Gud svarar: ”Tvärtom, jag har
precis öppnat en i varenda hem.” Välkommen
att finna styrka och tröst i dessa märkliga
tider genom bibeln, bröder & systrar, bröd
och bön – tillsammans med andra, om än på
distans. Håll ut, så hoppas och ber jag att vi
snart får samlas igen!

Maria
Linder
PASTOR
MED UNGDOMSANSVAR
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På ekumeniska fronten

Hur påverkar coronapandemin Sjukhuskyrkan och Kyrka
programmen bjudit in oss att arrangera. Kort
sagt trodde vi, att vi visste hur våren skulle se
ut. Det kändes motiverande.

Medljus har tagit kontakt med Sjukhuspastor
Lars Hermansson och Studentpastor Mattias
Sennehed för att höra om hur man arbetar i coronatider. Tack Lars och Mattias att ni berättar hur
era arbetsuppgifter har förändrats i coronatider!
GUDRUN EKLUND

Sjukhuskyrkan under Pandemin

Att vara beredda på att allt kan hända tillhör
det självklara i Sjukhuskyrkan. Det gäller
alltid att anpassa sig efter situationen och
försöka möta de människan och situationer
man möter på bästa sätt. Just nu lever vi alla
i en tillvaro som är upp och ned. Det kräver
en extra lyhördhet och flexibilitet.
De senaste veckorna har det rått besöksförbud på avdelningarna, med undantag för när
barn är inlagda och då en anhörig är döende.
Men vi i Sjukhuskyrkan får besöka patienter,
när vi blir kallade. Men de där rundorna
då vi söker upp personalen och frågar efter
patienter som kan vilja ha besök, har vi fått
pausa. Därför har det varit några dagar, då vi
inte haft så väldigt mycket att göra. Men vi
räknar med att det är lugnet före stormen.
Vi är förvarnade om att det kan bli aktuellt med mycket stödsamtal för personal och
anhöriga till svårt sjuka och döende patienter.
Avskedsstunderna i bårhuset, som vi brukar
ta ansvar för, har organiserats om med tanke
på ett större antal avlidna under en period.
Personal och närstående ska prioriteras den
närmaste tiden, både utifrån behov och
smittorisker.
Var gärna med i bön för all sjukvårdspersonal, patienter och närstående!
LARS HERMANSSON

Kyrkan på universitet under coronapandemin

Hej kära vänner i Linköpings Missionsförsamling. I dessa omvälvande tider blev jag
ombedd att skriva några rader till er, om hur
8

Sjukhuspastor
Lars Hermansson berättar
om Sjukhuskyrkans arbete
under Coronapandemin.

FÖR MIG BLEV FÖRÄNDRINGEN inledningsvis väldigt
påtaglig, då jag som många andra blev sjukskriven med influensasymptom. Nu är jag
tillbaka i tjänst igen, även om jag helt jobbar
på distans. Det gör i princip alla andra vid
Linköpings Universitet. Både undervisande
personal, administrativ personal och studenter arbetar hemifrån. Vissa tjänster, typ
bibliotek och några andra stödorgan har
fortfarande öppet. Men alla uppmuntras att
hålla sig borta. Vi arbetar ju under devisen “Vi
har tid för dig, allt är pratbart”, känns väldigt
relevant nu. Vi har haft fortsatta förfrågningar
om enskilda samtal. Vi kan ses fysiskt för enskilda samtal, men vi har även gjort det över
nätet. Vi vet, att psykisk ohälsa lätt förstärks

arbetet med kyrkan på universitetet påverkas
av Coronapandemin.
Helgen vecka 10 var jag med som pastor
på en skidresa till Trysil för studenter och
unga vuxna. Då började det rapporteras
om att smittan vi hade hört om i Kina hade
börjat sprida sig i Alperna. Fram tills då
hade vi haft en riktigt spännande och
fin termin. Flera nya
dörrar hade öppnats.
Vi var igång med “Pubexistens”, föredrag och
kulturkvällar om livets
stora frågor i samarbete
med kårhuset Trappan
i Norrköping. Vi jobbade med våra föreläsningar om döden och
livet för studenter vid
medicinska fakulteten.
Vi förberedde oss för
att arrangera en temadag om psykisk hälsa
och att få och vara en
vän, som arbetsmiljö- Kyrkan på universitetet syns bl.a. på nätet under Coronapandemin. Övre vänstra bilden:
ombuden från de olika Anders Facks, studentpräst, Mattias Sennehed, studentpastor, Mikael Billemar, studentpräst.

På klotet

an på universitetet? Mission i Coronas tid
i samband med förändringar och oroliga tider
i allmänhet. Detta är också något, som vi har
kunnat samarbeta med ett av programmen
med. Varje onsdag finns vi med och stöttar
studenter i ett peppgruppsamtal på webben.
En annan sak som vi fått mycket uppmuntran kring är, att vi sedan några veckor
har dagliga lunchböner och andakter via
live-sändningar på vår facebooksida. Genom
det har vi kunnat fortsätta omsluta campus
i förbön och erbjuda en bönegemenskap. Vi
ser också, att det har uppskattats även av deltagare som inte är studenter och inte kunnat
vara med oss innan.
Nu fokuserar vi allt mer på planering för hösten och viss kompetensutveckling. Vi passar
på att läsa in oss på relevant litteratur. Till
hösten kommer vi att göra en större satsning
på “sorgegrupper” för studenter. Vi befarar,
att det kommer att finnas ett ännu större
behov av att få bearbeta en förlust av någon
närstående, än det vi redan har sett.
Vi vet också, att LiU förbereder sig för
att ta emot ännu fler studenter till hösten än
tidigare pga permitteringar och uppsägningar.
Vi ser fram emot att ordna välkomstfester
för studenter tillsammans med de kristna
studentföreningarna såsom förra hösten.
Sammantaget kan man säga, att vi har
behövt ställa in en del men strävar efter att
ställa om desto mer. Sedan några veckor har
mycket förändrats, mycket har lagts på is
medan nya vägar har öppnats. Men det är ju
så det är, kärleken hittar alltid en väg! Därför
är vi övertygade om att vi ska uppleva Guds
ledning, så att vi hittar sätt att fortsätta vara
kärleksfullt närvarande, om än för en tid inte
fysiskt på Campus, så som vi jobbar annars.
ER STUDENTPASTOR MATTIAS SENNEHED

demokratisk, då den drabbar alla. Även coronapandemin drabbar alla,
över hela världen. Just därför skakar det om
så mycket, vår välfärd skyddar inte, smittan
kan nå också oss. Men trots den demokratiska
tendensen, så är det fortfarande skillnad på
förutsättningar i olika länder. Det som vi nu
ser i Europa och USA kommer antagligen
drabba de fattiga länderna så mycket hårdare.
I skrivandets stund, den 14 april, är
Ecuador ett av de hårdast drabbade länderna
i Sydamerika. Mest drabbat är kuststaden
Guayaquil där runt 800 människor dött, lika
många som i Sverige. Det som uppmärksammats internationellt har varit problemen med
att ta hand om kropparna, som i vissa fall
blivit liggande i flera dagar. Men värre än
dödstalen på grund av smittan kommer nog
de ekonomiska konsekvenserna att bli. Många
lever i den informella ekonomin, med tillfälliga jobb och enkel försäljning för att klara
kvällsmaten. Nu finns hårda restriktioner med
utegångsförbud och stängda arbetsplatser.
Döden påstås vara

Vår systerkyrka, Pactokyrkan, drabbas hårt, för-

samlingsmedlemmar har slut på mat, pastorer
har inte fått sina löner de senaste månaderna.
I det agerar kyrkan, på olika håll delar man
ut mat och andningsmasker. Man ordnar nationella bönesamlingar via Skype och Zoom,
och bjuder in till gudstjänster och andakt via
Facebook och andra medier.
Den 24 mars skulle vi åkt tillbaka till
Ecuador för fortsatt arbete. Nu blev det inte
så, vi lever i väntan på att vägen dit ska öppnas
och att förhållandena ska vara fungerande
för oss som familj. Under tiden försöker vi
finnas med genom samtal med pastorer och
deltagande i bönesamlingar. Våra tankar finns
i Ecuador och med våra syskon, många av

Rapport från Ecuador. Församlingens missionär Petter Hermansson rapporterar om mission under Coronapandemin.

dem värre drabbade än vi förstår.
Mission i coronans tid är att fortsätta vara
Kristi kyrka på jorden, medvetna om att vi
tillhör varandra. Det är så lätt att se till de egna
behoven och runt om oss lyser den tendensen
igenom skarpare än någonsin. Det globala
samhället som ekonomer och politiker sett
som en möjlighet och förutsättning för välfärd
och tillväxt är plötsligt ett hot. Men kyrkans
identitet kvarstår, vi är fortfarande syskon, vår
tillhörighet är en välsignelse och något som
talar hopp i denna mörka tid.
till Equmeniakyrkans katastroffond, swisha till 900 32 86
och märk med “corona” eller via bankgiro
900-2386 .
Stöd gärna genom ett bidrag

PETTER HERMANSSON MISSIONÄR FÖR EQUMENIAKYRKAN
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Följ med på Groowe!

Alla tonåringar är välkomna på sommarens
Groowe-läger på Klintagården! 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 sol
och bad, gudstjänster, workshops, 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.
Kort info

När: 28 juli – 2 augusti
Var: Klintagården i Köpingsvik på Öland
För vem: För dig som är född 2007 eller

tidigare

Hur bor vi: Flerbäddsrum inomhus
Lägeravgift: 1750 kr + 450 kr för bussen

Frida sitter i Equmeniastyrelsen

För några nummer sedan utlovade vi att
presentera Frida Dahlén senare och nu
kommer här en kort presentation.
Frida invaldes som ny i styrelsen i
höstas. Hon går år 9 på musikklasserna på
Folkungaskolan och bor i Ryd tillsammans
med familjen.
Lycka till med arbetet i styrelsen och
med dina fortsatta studier.
BIRGITTA JACOBSSON

Det är redan många som anmält sig till årets
läger men det finns plats för fler! Frågor och
anmälan skickas till stina.holmgren@missionskyrkanlinkoping.se
STINA HOLMGREN

Equmenia söker
valberedare!

Längtar du efter ett uppdrag i Equmenia
Missionskyrkan i Linköping? Kanske ska
du då bli valberedare! Att ingå i valberedningen är en viktig uppgift i föreningen
då det innebär att föreslå personer till
styrelse och ombud till stämmor. Arbetet
i valberedningen pågår löpande under
året men det mesta arbetet utförs inför
Equmenias årsmöte på hösten. För frågor
och mer detaljer, kontakta My Jobrant
0734-181380 eller anna.my.maria.
tingstrom@gmail.com
MY JOBRANT
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Equmenia i coronatider
Ställ inte in - ställ om, var
uppmaningen från Equmenias
riksorganisation när det började komma restriktioner på
grund av Coronaviruset. Barn
behöver få känna sig sedda
och lyssnade på. De behöver
gemenskap med andra barn
och med trygga vuxna. Jag
tror också att barn behöver få
chansen att lära känna Gud.
Därför fortsätter vi Equmenias
verksamhet här i Linköping.
Med vissa justeringar förstås.
Det kommer massor av nya
initiativ och idéer på hur det
går att anpassa. Barnmusiken
håller sig numera så mycket
som möjligt utomhus och
tonåringarna i Grandios satt
på varsin kyrkbänk när vi såg
på film senast istället för att
sitta hopklämda i en soffa.
Equmeniastyrelsen håller digitala möten. Konfirmanderna
är väldigt noga med att tvätta
händerna innan fikat och sitter med en stols mellanrum

mellan sig. Det är inspirerande
att se hur alla engagerar sig för
anpassningen.
EN ONSDAG FÖR NÅGRA veckor sedan kom en tjej i barnkören
rusande fram med armarna
utsträckta. Hon flyger in som
en virvelvind och hälsar med
en stor kram varje vecka,
innan vi börjar sjunga. Jag
började förklara att jag inte
ville kramas just idag för att
det finns ett virus, som jag
inte vill att varken hon eller
jag ska få. “Det heter Corona”,
svarade hon. De hade pratat
om det i skolan.
Handtvätt, social distans
och försiktighet har blivit ny
vardag för barn och unga. Jag
ber och längtar efter att viruset
ska bekämpas så det blir säkert
att ses som vanligt igen. Tills
vi får kramas igen kör vi coola
hälsningar med fötterna på
barnkören.
STINA HOLMGREN UNGDOMSLEDARE

The Bible
The Bible är en öppen samling
för dig som går i nian-trean
på gymnasiet. En fredagskväll
i månaden samlas vi 20.0023.00 för att fördjupa oss i ett
ämne som rör både tron och
livet. Varje gång utgår vi från
deltagarnas egna frågor på temat, och sedan hjälps vi åt att
provtänka om ämnena. Denna
vår har vi bland annat pratat

om hur vi kan dela tron med
folk i vår omgivning, och haft
en filmkväll på långfredagen
om Jesu liv. Efter undervisning och samtal avslutar vi
kvällen med andakt, som ofta
innehåller egen bibelläsning,
reflektion och bön. Nästa
tillfälle är den 15 maj – varmt
välkomna!
MARIA LINDER

Kalendern

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

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

MAJ

Barnkören Joy! från 6 år

2		
Konfadag i Missionskyrkan
8 19.00 Grandios
10 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Medverkan av barnkören Joy
och dansgruppen Glow. Söndagsskolornas avslutning.
13		
Barnkören Joy Våravslutning
15 20.00 The Bible
22 19.00 Grandios Talangjakten Equmello!
26 18.30 Ungdomskören Hope Terminsavslutning.
30		
Grandios Kanotdag.
JUNI

5-7		

AKTIVITETER

BARN

Barnkörläger på Östgötagården

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

tisdag 17.00
onsdag 17.30

Barnmusik, 0–3 år

fredag 09.30
Amanda Wedberg, 070–652 82 62
Facebook-grupp Barnmusik i Missionskyrkan
Skattkistan, 4–10 år
söndag 11.00
Stina Thörn, 073–041 70 46
På G, 10–13 år
söndag kl.11.00
Elin Norberg, 072–542 20 24

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år

torsdag18.00

Upptäckarscout, 10–13 år

torsdag 18.00

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

Äventyrarscout, 13–16 år

torsdag18.00

Scout i Lambohovskyrkan

torsdag 18.00

Scout i Ekängen

torsdag18.00

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

UNGDOM
Konfirmation, årskurs 8
fredag 16.00
Maria Linder, 013–24 98 12
Grandios, från årskurs 7 varannan fredag 19.00
Stina Holmgren, 013–24 98 07
The Bible, från årskurs 9
fredag kl.20.00
7 februari, 6 mars, 10 april, 15 maj
Maria Linder, 013–24 98 12
Ungdomskören Hope

tisdagar 18:30-20:00

Stina Holmgren, 073949805.

STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokör

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

Ekumenisk bön- & lovsångsmässa

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
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan maj 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 till Hebreerbrevet. Rolf Malmberg ansvarar för
bibelläsningsplanerna. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt! På Missionskyrkans hemsida finns både den här bibelläsningsplanen
och vår förbönskalender. Bådadera hittar du dessutom som särtryck i tidskrifthyllan intill Informationen i Missionskyrkan.
Introduktion om Hebréerbrevet

Det är oklart vem som har skrivit Hebréerbrevet. Det finns ingen hälsningsfras i början
av brevet, utan brevstarten låter snarare som
inledningen till en predikan. I slutet av brevet
finns dock en uppdatering om Timotheos,
som var Paulus medhjälpare. Antagligen har
brevet därför skrivits av någon apostel såsom
Barnabas eller Apollos, kanske tillsammans
med Paulus.
Det är också oklart vem brevet har skrivits
till. Med tanke på de många referenserna
till Gamla testamentet så var mottagarna
troligtvis judar som blivit kristna. Brevet är
dock skrivet på grekiska istället för hebreiska,
vilket gör att de nog levde i den grekromerska
världen snarare än kring Israel.
Budskapet i brevet är att Jesus är störst och
bäst – Kristus är större än alla änglar, präster,
överstepräster, Mose och andra gammaltestamentliga personer. Det nya förbundet är
också starkare än det gamla, tack vare Jesu
försonande offerdöd på korset, uppståndelse
och himmelsfärd (kap 8–9). Jesus är alltså
både själva offret och prästen som utför offret,
så att vi får förlåtelse för våra synder och kan
närma oss Gud (4:14-5:15, 9:13-15). Kanske
hade de judekristna mottagarna funderat på
att återgå till judendomen, varpå brevförfattaren betonar Jesu överlägsenhet för att
övertyga dem om att förbli kristna. Därför
innehåller också brevet så många förmaningar
och varningar för olydnad och otro.
Brevet handlar alltså mestadels om vem Jesus är. Jesus jämförs mycket med översteprästen Melkisedek, som man kan läsa om i Första
Mosebok 14:17–20. Hans person innehåller
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fler pärlor i detta brev, och att låta brevet
hjälpa dig förstå mer om vad Jesus har gjort
för oss!
MARIA LINDER

För introduktionen till Daniels bok skriven av
Magnus Hesselstrand, se Medljus aprilnummer.

Bibelläsningsplan maj 2020
Vecka 18 Söndag 26 april-lördag 2 maj

nämligen mycket symbolik som förebådar
Jesus: namnet betyder ”rättfärdig konung”,
titeln ”kung i Salem” kan även översättas till
”fredskonung”, han bjuder på bröd och vin
(nattvard), välsignar judarnas stamfader Abraham och tar emot tionde. Kontentan är att
Jesu prästerskap – och därmed syndaförlåtelse
– rymmer mera medkänsla och varar i evighet.
Det finns flera guldkorn i brevet. Läs till exempel om ett vackert löfte (4:1), att Guds ord
är levande och verksamt (4:12), uppmaningar
om att t.ex. inte försumma sammankomsterna (10:21–25), trons kapitel som sammanfattar hela Gamla testamentet (kap 11),
att ha blicken fäst på Jesus för att få tålamod
och tröst (12:1–3), och om att passa sig för
att inte bli bitter (12:14–15). I detta brev finner vi också orsaken till varför hopp ofta får
ankare som symbol (6:19). Det finns även ett
avsnitt som uppmuntrar vår församling i vårt
agerande när Abbas sattes i Migrationsverkets
förvar (10:32–36).
Välkommen att nu i tiden efter påsk hitta

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

Vecka 19 Söndag 3 maj-lördag 9 maj

Söndag Daniel 4:1-34 Nebukadnessars dröm om
världsträdet (Lukasevangeliet 1:46-52)
Måndag Daniel 5:1-30 Belshassars gästabud och den
gåtfulla skriften (Uppenbarelseboken 9:20)
Tisdag Daniel 6:1-28 Daniel i lejongropen (Matteusevangeliet 27:57-60, 65-66)
Onsdag Daniel 7: 1-28 Daniels första syn: De fyra
djuren och människan (Matteusevangeliet 24:2931, 25:31-46)
Torsdag Daniel 8:1-27 Daniels andra syn: Baggen och
bocken (Första Mackabeerboken 1:1-10)
Fredag Daniel 9:1-27 De sjuttio årsveckorna (Matteusevangeliet 24:15-27)
Lördag Femte söndagen i påsktiden: Rubrik: Att växa
i tro: Johannesevangeliet 17:9-17, Jesaja 57:15-16,
Galaterbrevet 5:13-18, Psaltaren 98:1-8

På regionfronten
Vecka 20 Söndag 10 maj-lördag 16 maj

Söndag Daniel 10:1-112A Daniels avslutande syn 1
(Uppenbarelseboken 1:9-13)
Måndag Daniel 112B – 20 Daniels avslutande syn 2
(Andra Mackabeerboken 3:7-13)
Tisdag Daniel 11:21- 45 Daniels avslutande syn 3
(Andra Thessalonikeerbrevet 2:1-12)
Onsdag Daniel 12:1-13 Daniels avslutande syn 4
(Johannesevangeliet 5:19-30)
Torsdag Hebreerbrevet 1:1-14 Guds ord vid tidens
slut (Andra Samuelboken 7:8-16)
Fredag Hebtreerbrevet 2:1- 4 Ge akt på budskapet
om frälsning (Markusevangeliet 16:9-20)
Lördag Bönsöndagen: Rubrik: Bönen: Matteusevangeliet 6:5-8, Första Kungaboken 3:5-14, Romarbrevet
8:24-27, Psaltaren 13

Vecka 21 Söndag 17 maj-lördag 23 maj

Söndag Hebreerbrevet 2:5-18 Sonen och människorna (Jesaja 8:17)
Måndag Hebreerbrevet 3:1-6 Jesus och Mose (Fjärde
Moseboken 20:2-5)
Tisdag Hebreerbrevet 3:7-19 Varning för olydnad 1
(Fjärde Moseboken 14:39-45)
Onsdag Kristi himmelsfärds dag Rubrik: Herre över
allting: Johannesevangeliet 17:1-8, Daniel 7:13-14,
Efesierbrevet 4:7-13, Psaltaren 110
Torsdag Hebreerbrevet 4:1-13 Varning för olydnad
2 (Jeremia 16:17)
Fredag Hebreerbrevet 4:14-16 Jesus som överstepräst 1 (Jesaja 53:9-12)
Lördag Söndagen före pingst: Rubrik: Hjälparen
kommer: Johannesevangeliet 16:12-15, Första
Kungaboken 19:9-16, Apostlagärningarna 1:12-14,
Psaltaren 33:18-22

Vecka 22 Söndag 24 maj-lördag 30 maj

Söndag Hebreerbrevet 5:1-10 Jesus som överstepräst 2 (Första Moseboken 14:17-18)
Måndag Hebreerbrevet 5:11-14 Ett avfall är utan
återvändo 1 (Första Petrusbrevet 2:1-3)
Tisdag Hebreerbrevet 6:1-12 Ett avfall är utan
återvändo 2
Onsdag Hebreerbrevet 6:13-20 Guds löfte och Guds
ed (Första Moseboken22:15-18)
Torsdag Hebreerbrevet 7:1-28 En överstepräst som
Melkisedik (Första Moseboken 14:17-24)
Fredag Hebreerbrevet 8:1-13 Överstepräst i ett nytt
förbund (Jeremia 31:31-40)
Lördag Pingstdagen: Rubrik: Den heliga Anden:
Johannesevangeliet 7:37-39, Jesaja 12, Apostlagärningarna 2:1-11, Psaltaren 104:27-31

Klintagården i coronatider

Vad var det som hände? Visst hörde vi om
coronaviruset, någon annanstans. Men
plötsligt var även vi i Sverige drabbade och
det tog tvärstopp på många områden. Från
att planerat för en intensiv vår med många
bokningar och mycket aktiviteter sitter vi nu
här med tomma sidor i bokningsprogrammet,
fram till midsommar. För vi tror fortfarande
att vi kan börja sommarens program med
midsommarfirande.
Gården kommer att öppnas som planerat,
sista helgen i april och i första hand ger vi
möjlighet till våra säsongsgäster att ”checka
in”. Naturligtvis följer vi myndigheternas
rekommendationer och restriktioner.
Hur det blir till sommaren kan ännu ingen
svara på men utifrån det som nu gäller fortsätter vi förbereda för en ”normal” sommar.
Kanske det blir lite färre gäster, några programpunkter som avbokas och begränsningar
i restaurangen. Eller så vänder det och det blir
en s.k. hemester i Sverige med liv och rörelse,

goda möten och mycket gemenskap.
Hur det än blir så finns det anledning
att omsluta Klintagården, tillsammans med
många andra gårdar i liknande situation, i
omtanke och mycket förbön.
Hemsidan, www.klintagarden.se, uppdateras allt eftersom samhällsutvecklingen
kommer att påverka gårdens verksamhet. Med
förhoppning om att vi ses på gården i sommar.
MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE PÅ KLINTAGÅRDEN

Be med Equmeniakyrkan Region Öst!

Linköpings Missionsförsamling tillhör region
öst i Equmeniakyrkan. I corona-tider uppmanar regionen till bön och bibelläsning vid fyra
klockslag varje dag för att särskilt påminnas
om hoppet i Jesus, och om hur vi kan sprida
Guds kärlek och omsorg till våra medmänniskor. Så sätt ett alarm vid följande tider:
kl.06:19 (se Hebreerbrevet 6:19), kl.12:12
(se Romarbrevet 12:12), kl.17.05 (se Romarbrevet 5:5) och kl.21.01 (se Psaltaren 121).
MARIA LINDER

På kyrktorget
Församlingsdag 29 augusti!

Den 28–30 augusti skulle vi ha åkt på församlingsläger till Ralingsåsgården – men utifrån
rådande omständigheter ser vi fram emot en
sådan resa nästa år istället! Vi hoppas dock på
att kunna samlas till en församlingsdag den
29 augusti med seminarier och workshops,
i kyrkan och utomhus i största mån. Detta
genomförs utifall att restriktionerna kring
att samla max 50 personer har upphävts. Så
save the date, och se uppdaterad information
om detta på hemsidan och sociala medier
framöver.
MARIA LINDER

Sportlovsläger för församlingen

Under årets sportlov kläcktes den briljanta

idén om ett skidläger för församlingen! Vanligtvis är kyrkans skidläger bara till för ungdomarna men till detta läger är alla åldrar
och välkomna! Lägret kommer passa såväl
tonåringar som pensionärer och barnfamiljer.
Planeringen är redan igång: resan kommer
gå till Åre där det finns tillgång till både
utförs- och längdskidåkning. En lägergård
med sammanlagt 48 bäddar uppdelade på
4-6-bäddsrum är bokad. Just nu pågår jakten
efter ett bussbolag som kan hyra ut en buss för
gemensam resa till och från Åre. Lägret kommer gå av stapeln vecka 8, 2021. Hör gärna
av er till Stina Holmgren om ni är sugna på
att åka med så får ni mer information när det
börjar närma sig!
STINA HOLMGREN
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Gudstjänster och möten

Missionskyrkan
Samlingar för bön
• Morgonbön mån-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
Uppehåll under sommaren.
• Bön och ljuständning i andaktsrummet och
kyrksalen efter gudstjänsten på söndagar kl
12.30-13.30.

April
29
ONSDAG
16.00 SFA

Maj
3
SÖNDAG 4:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
Vägen till livet. Jonas Eveborn. Anna
och Daniel Grönbäck, sång. Insamling till kyrkokontot.
12.30 Kyrkan är öppen för bön och ljuständning 12.30-13.30.
10
SÖNDAG 5:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Att växa i tro. Medverkan av söndagsskolan Skattkistan, barnkören Joy
och dansgruppen Glow. Insamling
till Diakonia.
12.30 Kyrkan är öppen för bön och ljuständning 12.30-13.30.
13
ONSDAG
16.00 SFA
15
FREDAG
20.00 The Bible
17
SÖNDAG Bönsöndagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
Bönen. Maria Linder. Dop.
12.30 Kyrkan är öppen för bön och ljuständning 12.30-13.30.

14

24
SÖNDAG före Pingst
11.00 Gudstjänst
Hjälparen kommer. Staffan Hejdegard.
12.30 Kyrkan är öppen för bön och ljuständning 12.30-13.30.
29
ONSDAG
16.00 SFA
31
SÖNDAG Pingstdagen
11.00 Gudstjänst
Den heliga Anden. Rikard Roitto. Gemensamt med Baptistförsamlingen.
12.30 Kyrkan är öppen för bön och ljuständning 12.30-13.30.

Juni
7
SÖNDAG Heliga trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst med nattvard
Gud - Fader, Son och Ande. Bernt
Åkerblad. Insamling till kyrkokontot.
12.30 Kyrkan är öppen för bön och ljuständning 12.30-13.30.

Lambohovskyrkan
Under rådande omständigheter ringer vi i
kyrkklockorna och en präst eller diakon ber i
kyrkan vid de tidpunkter vi skulle firat gudstjänst. Om du vill sjunga dagens psalm eller
läsa dagens text hemma så finns de angivna
under respektive gudstjänst i vår kalender på
www.svenskakyrkan.se/slaka-nykil

Maj
3
SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön
7
TORSDAG
17.30 Kvällsbön
10
SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön
13
ONSDAG
08.30 Morgonbön
17
SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön
24
SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön

Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

27
ONSDAG
08.30 Morgonbön

Juni
7
SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön

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!

På samfundsfronten

På diakonifronten

EHS i coronatider

Diakonin i coronatider

Kontakten med äldre och 70+ blir på ett helt
annat sätt i dessa tider, det är telefonkontakt
som gäller. Bernt Åkerblad och Eva Milton
ringer runt till församlingens medlemmar,
som är just 70+, olika ofta beroende på hur
situationen ser ut och är. Än så länge tar man
isoleringen med gott mod, men självklart blir
det ensamt, långsamt och lite tråkigt att inte få
träffa familj och vänner eller mötas i kyrkan.
Vi har erbjudit, och fortsätter att göra det,
att vi kan hjälpa till med inköp. Några stycken
har hört av sig till Eva, som förmedlat kontakt
med några och sedan fortsätter deras kontakt
med fortsatt hjälp.
Det är flera stycken som hört av sig och
erbjudit sin hjälp, så tveka inte att höra av dig
om du behöver hjälpen!
Vi har också kunnat hjälpa till med att
hämta kuvert med kollektpengar, bra om man
inte har möjlighet att föra över sin gåva via
bankgiro eller swish.
De två verksamheterna som vi brukar
ha under 7 sommarveckor; Sommaröppet
och 12- slaget, är det i rådande läge svårt att
planera in och kunna genomföra. Vi hoppas
att vi kan ha mer information om detta i
sommarnumret av Medljus.
Har du funderingar eller behöver någon
hjälp, kontakta Eva Milton, 013-249805.
EVA MILTON

EHS, Enskilda högskolan i Stockholm, där
våra blivande pastorer, diakoner och missionärer studerar är naturligtvis också drabbade
av Coronapandomin. Medljus tog kontakt
med en av lärarna, som också är medlem i
vår församling, Rikard Roitto, för att höra
hur man organiserar arbetet nu.
Rikard skriver:
”Alla på EHS ska jobba hemifrån så
mycket de bara kan och får inte resa ens inom
landet. Beslutet är så klart helt rätt, men det är
skittrist att inte få träffa mina arbetskamrater
och studenter. All undervisning sker över
nätet i videokonferensverktyget Big Blue Button, som är väldigt bra, men som ändå inte
kan ersätta dynamiken i ett riktigt klassrum.
Studenterna kan inte använda bibliotekets
böcker förutom våra e-böcker, eftersom de
måste studera hemifrån. Allt det där informella som sker under fikapauser som formar
blivande pastorer och präster går helt förlorat.
Jag haaaaaaaaaaaaaaaaaatar Corona!”
Studenternas ”Årsringar”, som ska hjälpa

Rikard Roitto, lärare vid Enskilda högskolan i Stockholm, som
bl.a. rymmer pastorsutbildningen vid Teologiska högskolan,
berättar om hur högskolan påverkas av Coronapandemin.

till att finansiera bl.a. deras retreater, finns att
köpa i Missionskyrkans information. 60 kr
kostar den. Att köpa den är att visa sitt stöd för
utbildningen av våra blivande medarbetare.
Vi hoppas och önskar att lärare och studenter
snart kommer att ha möjlighet att träffas igen.
BIRGITTA JACOBSSON

Nationell bönekedja
i Equmeniakyrkan!

I samband med corona har Equmeniakyrkan knutit samman sina cirka 600 församlingar i en enda lång bönekedja. Detta
innebär att Borgenkyrkan i Tierp ber för
oss i Linköpings Missionsförsamling, och
vi ber för Fredriksdals Missionsförsamling.
Var med oss och be!
FÖRSAMLINGSKOLLEGIET
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På kulturfronten

FÖR MER ÄN 5 ÅR SEDAN började vi notera att församlingens flygel började bli sliten. Sedan dess
har vi på olika sätt arbetat för att byta ut den
och i lite drygt ett år har vi haft vår insamling
till instrumentfonden i syfte att finansiera
köpet av en nyare flygel. Olika objekt har
varit ”på tapeten” och tillslut föll valet på en
Yamaha CF III ifrån 1998. Modellen är Yamahas konsertflygel, den största, med en längd på
2,75 m. Flygeln köptes av Immanuelskyrkan i
Norrköping och skickades sedan till en firma
i Polen som har gjort en totalrenovering av
flygeln. Renoveringen innebar bland annat att
strängar, klubbor och annan mekanik byttes
ut, järnramen lackades om och utsidan snyggades till. Dessutom torkades resonansbotten
ut och sprickor lagades.
Så den 1 april kom den äntligen! Det var
en mäktig känsla att äntligen få spela på flygeln och lyssna till den fantastiska, mäktiga
klangen. Att flygeln är nästan en meter längre
än vår gamla flygel gör väldigt mycket på
klangen. Den blir tydligare och tonen skickas
ut mycket bättre i lokalen. Kyrksalen är ju stor
och kräver därför ett instrument, som kan
”erövra” den stora volymen i rummet, vilket
den nya flygeln gör på ett fantastiskt sätt.
Renoveringen är mycket noggrant och
skickligt genomförd och i och med den har
vi nu ett jättebra instrument, som dessutom
är i nyskick. Församlingen kommer ha glädje
av flygeln i många år framöver. Dessutom
har ryktet om flygeln nått utanför kyrkans
väggar och flera externa konsertbokningar
har redan kommit in tack vare att vi nu har
en så fin flygel.
DET FINNS MÅNGA SOM jag skulle vilja rikta ett
tack till. Med risk för att jag glömmer många
viktiga vill jag ändå nämna några stycken.
Först och främst, ett stort och varmt tack till
alla som har skänkt pengar till insamlingen.
Utan er hade flygelbytet inte varit möjligt.
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Den nya flygeln är äntligen på plats!

Församlingsmusiker Jacob Wessbo vid Missionskyrkans nya flygel. Nederst till vänster ses också Peter Dahlén, projektledare.

Tack till Ledningsgrupp Musik som drivit
arbetet framåt. Tack till Immanuelskyrkan i
Norrköping med Ingvar Almrot i spetsen för
att ni tog kontakt och har varit väldigt smidiga
och tillmötesgående. Tack till Peter Dahlén
som varit projektledare i förstudien, inköpet
och renoveringen. Tack till pianotekniker
Nils Olsson som med sin sakkunskap varit

till ovärderlig hjälp.
Vi längtar ju såklart till att vi kan samlas
igen och ha en riktig invigningskonsert,
men fram till dess finns det ett klipp på
församlingens Youtubekanal där jag spelar
Beethovens pianosonat nr 1 i f-moll. Lyssna
gärna på det klippet för att få en försmak av
hur flygeln låter.
JACOB WESSBO

På kulturfronten
Utställningen med Lunnevad inställd

På grund av det rådande läget med Coronavirusets framfart har gallerigruppen i samråd
med Lunnevads folkhögskola beslutat ställa in
utställningen med deras konstelever.
Vi får se fram emot en höst, där vi hoppas
att utställningarna kan bli av och att vi har
möjlighet att anordna vernissage.
Så här ser den planerade fortsättningen i
Galleri Magnifik ut i höst (datum är vernissagedatum):
Lördag 22 augusti kl 13.00. Idingstadgruppen,
samlingsutställning.
Lördag 3 oktober kl 13.00. Ulf Flenberg, glaskonst och Lena Ekman, akvareller.
Lördag 3 oktober kl 14.00 Konstföreningen
Magnifik har årsmöte, med bl.a. utlottning
av under verksamhetsåret inköpta konstverk.
Lördag 7 november kl 13.00. Rolf Karlsson,

målningar och Annelie Stenberg, keramik
Lördag 12 december. Jul- och nyårsutställning
med alster av församlingens egna målare och
hantverkare.
Välkomna tillbaka till Galleriet i höst!
BIRGITTA JACOBSSON

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
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På kyrktorget

Livet i Lambohovskyrkan

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

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
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Gudstjänstlivet i Lambohovskyrkan

Denna gång skriver jag om livet i coronatiden. När jag satt med texten om Jesus ritt
in mot Jerusalem fann jag vissa likheter. Då
var det ett liv under ockupation av romarriket. Människorna i Judeen och Galileen var
beskurna, de var inte fria att leva sina liv som
de ville. Det hade varit så sedan 63 f.Kr., så
det kan inte ha varit många, som hade en egen
erfarenhet av hur det var att inte leva under
ockupation. Men berättelserna om friheten
levde. Man längtade. Och Gud var med!
Pandemin kan ses litegrann som en
ockupation, vi är inte längre fria att leva
som vanligt. Vi är beskurna och vi längtar
tillbaka till det vanliga. Det vanliga som just
nu känns så underbart. En jobbig skillnad är
att då kunde man längta tillsammans efter
friheten, samlas och be, prata, gråta, kramas.
Nu är vi anmodade att hålla avstånd och om
möjligt isolera oss. Det är svårt. Vi längtar.
Och Gud är med!
Vad gör den här tiden med oss? Nu talar
jag bara för mig själv, jag har upptäckt att, vid

sidan av oron för andra och mig själv, finns
det en djup tacksamhet för det vanliga. Jag
hoppas att jag, ifall jag fortfarande lever då,
ska kunna uppskatta på djupet allt vanligt
när ”ockupationen” är över. Jag har också
upptäckt att min rytm blir annorlunda, den
har blivit långsammare, mer eftertänksam.
Och jag tycker mig kunna förstå bättre vad
som är verkligt viktigt och riktigt. Jag längtar.
Och Gud är med!
I nuläget pågår barn och ungdomsverksamheten i Lambohov i stort sett som vanligt.
Annan verksamhet ser annorlunda ut. En
hel del är pausat. Annat har en annan form,
våra samlingar under gudstjänsttiderna ser
exempelvis annorlunda ut. Lambohovscafét är
för tillfället en tid för promenad tillsammans
(med rekommenderat avstånd). Hembesök
har blivit samtal per telefon, video etc. Vi
finns för isolerade med att handla mat och
annat behövligt, osv. Det är tystare i Lambohovskyrkan. Vi längtar. Och Gud är med!
Nåd och frid!
LEIF JARLBJÖRN FÖRSAMLINGSHERDE LAMBOHOV

Från 1 januari Capella begravning och juridik

Personlig service
dygnet runt.

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

Tel 013-12 20 59
Apotekaregatan 10
582 27 Linköping

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

www.westergrensbegravningsbyraer.se

Bröllop • Catering
Lunchservering

Missionskyrkans egen
brödleverantör

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

Tårtor, smörgåstårtor, matbröd,
kaffebröd, smörgåsar, sallader.
Måndag-Lördag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-18.00
Söndag: Stängt

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

telefon 013-24 98 21

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 Jag och en annan tjej undervisade utsatta barn i staden Wuhan i Kina under ett år
Välkommen till intervju per mail Lisa Dawidson!
Berätta litet om din barndom och ungdom med
fokus på ditt möte med kristendomen!

Jag är uppvuxen i Herrljunga (Västergötland)
och mina föräldrar tog alltid med mig och mina
syskon till kyrkan. Jag kommer med glädje ihåg
söndagsskolan, nying och även uppträdanden
med barnkören. Bästa minnet från barnkören
är när hela församlingen stod upp och sjöng
med i rörelsesången, där man i slutet skulle stå
och gala som en tupp. Församlingen hemma
har haft en stor plats i min barndom och i
skolan var det aldrig konstigt att vara kristen.
Säkert halva min mellanstadieklass var med på
olika aktiviteter i kyrkan, likaså på högstadier
och gymnasiet. Varje helg anordnades ungdomsmöten eller lovsångskvällar i trakten och
varje sommar och vinter var det läger med flera
hundra ungdomar. Jag hade inte kunnat önska
mig en bättre uppväxt!
Plötsligt befann du dig i Kina! Hörde jag rätt?
Berätta om vad som hänt i ditt liv som ledde dig
dit! Vad gjorde du där?

När jag tog studenten ville jag iväg från Herrljunga, det är ändå ganska litet och jag längtade
efter att uppleva någonting annat. Efter ett år
på Åredalens folkhögskola, då jag studerade
u-landskunskap, åkte jag till Kina som equmeniapraktikant. Jag och en annan tjej var under ett
år i Equmenikyrkans samarbetskyrka Thanksgiving church i Wuhan, staden som då var okänd,
men som nu är världskänd. Där hjälpte vi mest
till i en skola, som kyrkan hade för utsatta ungdomar, som annars hade tvingats arbeta. Det var
verkligen en spännande tid, då vi fick uppleva
oräkneliga kulturkrockar, utmaningar och öva
på vår tillit till Gud, när vi själva inte kunde ha
kontroll över situationen. Sedan den resan har
kyrkan i Wuhan haft en stor plats i mitt hjärta.
I Sverige utbildade du dig till gymnasielärare i
matte, kemi och naturkunskap. Berätta några
episoder i så fall från den horisonten!

Lisa Dawidson.

Första gången jag egentligen hamnade i en
miljö där det var udda att vara kristen var när
jag kom till Linköping för att börja studera
till lärare på universitetet. Från att leva med
missionärer i Kina till att tro att jag var ensam
kristen på hela campus var en svår omställning.
Den första terminen blev verkligen en tid för
mig då jag blev utmanad i min tro och det blev
viktigt för mig att hitta en kristen gemenskap
på campus. Jag engagerade mig i den kristna
studentföreningen Ny Generation (som jag
vet fortfarande ses regelbundet). Att lära känna
andra kristna studenter från olika program
berikade min studietid och det var en trygghet
att veta att jag inte var ensam. Vi gjorde många
utåtriktade aktiviteter på campus. Bland annat
hade vi vatten-barer på fester, tvättade cyklar på
våren och delade ut kaffe under tenta-perioder.
En väldigt rolig tid att minnas tillbaka på!
För några söndagar sedan hade vi en gudstjänst
”för alla åldrar” i Missionskyrkan med scoutarbetet i fokus. Den ledde du suveränt. Vilken livsresa
förde dig till Missionskyrkan i Linköping?

Tack, vi hade väldigt roligt på scen med lägerbålet. Vi är tacksamma för att vi fick ta så mycket
plats under gudstjänsten och visa vad vi brukar
göra på scouterna. Efter några år på lärarpro-

grammet och ett studieuppehåll med ytterligare
en termin tillbaka i kyrkan i Wuhan (då som
ledare på lärjungaskolan Apg29) kändes det viktigt för mig att hitta en församling i Linköping,
som jag trivdes i och där jag kunde känna mig
hemma. Jag hade testat flera olika kyrkor, men
till slut hittade jag hem i scoutverksamheten i
Missionskyrkan. Jag har alltid gillat scouting
och var då engagerad som SKA’ut handledare i
region väst (equmenias ledarutbildning för scouter) och ville även vara med i en lokal förening.
Här i kåren trivdes jag direkt bland ledare och
scouter. Det gjorde också att jag för några år
sedan gick med i församlingen.
Hinner du med något annat i vår kyrka än scouting?

Jag är precis ny som kyrkvärd och har bara
hunnit vara med ett par gånger. Att få vara
med och förbereda och hälsa välkommen in på
gudstjänst är något jag verkligen gillar. Alla ska
känna sig sedda när de kommer till gudstjänst!
Sedan spelar jag även tvärflöjt i Kapellet, vilket
också är superkul.
Framtidsplaner?

Jag hade aldrig riktigt tänkt att jag skulle bli
kvar i Linköping efter att jag hade studerat klart.
Under den senare delen av min studietid träffade jag Emil och jag sökte mitt första jobb här.
Jag jobbar på Folkungaskolans gymnasium sedan två år tillbaka och längtar tills jag kommit
in i yrket så jag får mer ork och energi till annat.
Jag skulle gärna vilja få tid till mer träning och
springa ett fjäll-lopp, göra en till Klassiker eller
något annat roligt lopp. Jag skulle även vilja ha
tid till att resa och bara sitta ner i min soffa och
sticka klart min tröja.
Något du vill hälsa läsaren av Medljus?

Det finns inget bättre än att umgås utomhus
med sina vänner, gärna vid en sjö med en tänd
brasa och en kaffepanna som puttrar.
LISA DAWIDSON I DIALOG MED ROLF MALMBERG

