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Du måste inte...
På kyrktorget

HÄROMVECKAN SÅG JAG att någon skrivit på sociala 
medier: “You don’t have to make the most out 
of this crisis”. Vi ställer om, testar nytt, anpas-
sar oss och försöker göra lemonad av den här 
gigantiska citronen vid namn Covid19. Men 
vi befinner oss faktiskt mitt i en kris. Många 
människor har blivit sjuka och några har till 
och med gått bort. Skolor, företag, affärer 
och kyrkor stänger. Det är katastrofalt för 
människor som förlorar sina arbeten, viktiga 
mötesplatser och gemenskaper. Och mitt i allt 
kaos och storm är tanken att vi ska se det po-
sitivt, ställa upp, tänka nytt och kanske skaffa 
en ny hobby för att fördriva tiden i karantän. 
Det är inte alltid det är möjligt när det känns 
som att världen runtomkring stormar.  

Så till dig som upplever den här tiden som 
en prövning vill jag bara säga: du måste inte 
göra det bästa av situationen. Känner du att 
du vill, kan och orkar så självklart, kör hårt! 
Men om du tycker att det känns svårt att 
vända det här till något gott så är det också 
en befogad känsla. Vi befinner oss som sagt 
i en kris.  

JAG VILL ATT DU SKA VETA att Gud finns med dig 
även i krisen. Hans kärlek till dig förändras 
inte när du kämpar med allt du förmår för att 
göra det bästa av situationen– inte heller när 

du känner dig helt handlingsförlamad. Han 
älskar dig villkorslöst. Jag vill att du ska veta 
att Gud också gråter när du gråter. Att Gud 
också sörjer dem som gått bort. Att Han står 
vid din sida när det stormar. Han som har 
omsorg om varenda liten sparv och spindel 
och har räknat varje hårstrå på ditt huvud.  

JAG LITAR PÅ Josefina Gnistes tolkning av Jeremia 
29:11 i det här: 

“Jag vet vilka tankar du har för mig. Tankar 
av frid. Tankar av hopp. Min framtid är helt 
i Din hand.” 

Gud välsigne dig!”

Stina 
Holmgren

VIKARIERANDE 
UNGDOMSLEDARE

Pension för församlingssekreterare Margaretha Dahl
Församlingssekreterare Margaretha Dahl kom-
mer att gå i pension den 10 juni. Medljus har 
fått en intervju med Margaretha inför pensione-
ringen. Avtackning kommer att ske vi ett senare 
tillfälle.

När började du som församlingssekreterare i 
Missionskyrkan?
Jag började i mitten av oktober 2009.

Vad gjorde du innan du började här?
Jag var klinikassistent/chefssekr på Barnkli-
niken på US.

Varför sökte du tjänsten som församlingssekre-
terare?
Jag lockades av arbetet och att få finnas i för-
samlingens mitt. Jag har alltid tyckt om att 
jobba administrativt och att få vara ”spindeln i 
nätet”. Och att då få vara det i min egen kyrka 
kändes lockande.

Vad trodde du att det jobbet skulle innebära?
Administrativa arbetsuppgifter av olika slag. 
Mycket kontakt med församlingsmedlemmar. 
Få finnas med i ett härligt arbetslag.

Blev det som du trodde?
Det var mycket mer än jag trodde. Eftersom 
även församlingsföreståndaren var ny var 
det mycket vi behövde lära oss tillsammans. 
Ganska snart blev jag också sekreterare i 
församlingsstyrelsen, vilket inte fanns med i 
jobbet från början. Men jag tycker om att ha 
mycket omkring mig, så det var roligt att få 
ta sig an den uppgiften.

Sen har arbetet förändrats väldigt mycket 
under årens lopp och mycket av det har varit 
positivt. Tyvärr har det på senare år inneburit 
mindre av att finnas med som ”spindeln i 
nätet” i församlingen. Det arbete jag har nu 
är inte alls detsamma som jag hade när jag 
började. 
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Sommaren står för dörren och vi känner 
en förhoppning om att få njuta av ljus, 
sol och värme. Trots att vi pensionärer 
fortfarande, när dessa rader skrivs, måste 
anpassa oss till begränsningar i vårt dag-
liga liv. Hur det blir framöver vet vi inte, 
men vi från RPG i Missionskyrkan hop-
pas ändå att i höst komma igång med 
vårt program. Om det är möjligt redan 
torsdag 17 september är i skrivande stund 
oklart. Vi brukar ju inför varje termin ha 
ett gemensamt programblad för de fyra 
RPG-föreningarna i Linköping. Vi har 
den här gången bestämt att avvakta med 
detta till augusti månad. Sedan hoppas 
vi ändå att vi i höst kan återgå till våra 
innehållsrika program och då få mötas 
och dela en viktig gemenskap i RPG. Vi 
hoppas därför att septembernumret av 
Medljus kan innehålla en inbjudan till 
höstens RPG- program i Missionskyrkan.

Jag vill passa på att önska er alla trots 
allt en fin sommar och väl mött framåt 
hösten!

BIRGITTA LARSSON

RPG hoppas på hösten...

RPG står för Riksförbundet Pen-
sionärsgemenskap och är en av 
de fyra pensionärsorganisationer 
som ingår i regeringens pensio-
närskommitté. I Missionskyrkan i 
Linköping arrangerar RPG varan-
nan torsdag kl 14.00 intressanta 
program inom kultur, kyrka, sam-
hälle och vetenskap.  
Alla är varmt välkomna!

Pension för församlingssekreterare Margaretha Dahl

Berätta om något positivt om jobbet!
Alla möten med människor, att finnas där 
för församlingsmedlemmar och kunder har 
varit det roligaste. Att vara involverad i det 
som händer, med de arbetsuppgifter som kan 
hjälpa verksamheten.

Sen tycker jag också om att ”grotta ner 
mig” i uppgifter – statistik, dokument, listor, 
utredningar – vad det nu kan vara.

Vad har varit negativt?
Det jag ibland har saknat är att vi som 

dagligen är på expedi-
tionen inte tillfrågats i 
olika frågor. Vi kanske vet 
hur något fungerar, vad 
som har gjorts tidigare, 
vilka kontakter som skulle 
kunna tas etc. 

Jag har också upplevt 
ledningsstrukturen som 
otydlig. Det har varit flera 
byten på funktioner av 
ledningskaraktär och stora 
förändringar i både bo-
laget och församlingen 
vilket inneburit otydlig 
arbetsledning och på se-
nare år för mig en känsla 
av osynlighet. 

Vad tror du att du kommer 
att sakna, när du nu går i 
pension?
Mötet med alla människor 
och mina fina arbetskam-
rater.

Vad tror du kommer att bli 
skönast med pensionen?
Att få råda över min egen 
tid!

Du har haft ett jobb som har 
inneburit förväntningar både från församlings-
ledning och församlingsmedlemmar. Hur tror 
du att det kommer att bli att växla från ett starkt 
kravfyllt arbete till att du själv får bestämma 
över din tid?
Helt underbart! Ta vara på era anställda, ta 
dem inte för givet!

Tack Margaretha för att du har delat dina 
tankar med oss! Lycka till under din pen-
sionärstid!

GUDRUN EKLUND

Margaretha Dahl går i pension från jobbet som församlingssekreterare 10 juni, och 
ser fram emot att få råda över sin egen tid!



På gudstjänst

I förra numret av Medljus speglade 
vi lite om de tekniska lösningarna 
kring våra livesända gudstjänster. 
Nu är vi nyfikna på innehållet och 
hur det skiljer sig från våra van-
liga gudstjänster, som de tidigare 
såg ut.

Vår pastor med ungdomsansvar, 
Maria Linder, har varit delaktig i 
många av sändningarna av våra 
gudstjänster på YouTube, men 
också predikat i en SVT-sänd guds-
tjänst från Askeby kyrka. Medljus 
passade på att fråga henne lite 
om hennes upplevelser i dessa 
gudstjänster.

Vilka skillnader i planeringen har 
ni nu i Missionskyrkan, när det 
gäller innehållet i gudstjänsten?
Man tänker lite ”bredare” i 
tilltalet. I första hand är det na-
turligtvis församlingens vanliga 
gudstjänstbesökare som adres-
seras, men det finns ju möjlighet 
för många fler att ta del av guds-
tjänsten. Välkomsthälsningen 
blir t.ex. lite annorlunda för att 
inkludera både dem på plats och 
dem som deltar hemifrån. Vad 
gäller formen har vi tagit bort 
en psalm i början och några 
sånger i förbönsstunden för att 
hålla ca 60–70 min längd på 
gudstjänsterna.

Det är väldigt få i kyrkan vid inspelningen och 
nästan aldrig några barn. Hur påverkar det den 
som predikar och den som leder barnrutan?
När man predikar tittar man inte rakt in i 
kameran, som i en tv-sänd gudstjänst, utan 
riktar sig till de som sitter i kyrkbänken och 
tänker på kameran som ”ett huvud till”. Att se 
reaktioner, få direktrespons, är ju ovärderligt 
för den som predikar. Men eftersom det sällan 

är några barn på plats, så riktas hela uppmärk-
samheten under barnrutan till kameran för att 
bättre skapa kontakt med de barn, som tittar. 
Hur många det är, vet vi ju inte.

Hur ser responsen ut på gudstjänsterna?
Vi uppmanar ju de som tittar att lägga upp 
en bild hemifrån, där de sitter, för att på så vis 
dela gemenskapen och se att vi är fler som del-

tar i gudstjänsten. Många 
hör av sig och kommente-
rar eller tackar för inslagen. 
Musiker och sångare upp-
lever att deras medverkan 
syns mera online, eftersom 
de då är i närbild istället 
för vid sidan av i kyrksalen 
och inte heller backas upp 
av en närvarande stor för-
samling, som sjunger med.

I slutet av april predikade du 
i SVT-sända gudstjänsten. 
Hur skiljde sig den inspel-
ningen från våra livesända 
gudstjänster?
Det är stor skillnad. För-
visso filmas inslagen i kro-
nologisk ordning, men 
varje inslag övas först och 
spelas sedan in direkt ef-
teråt. Ibland tar man om 
ett par gånger innan pro-
ducenten är nöjd. Det är 
också annorlunda att ha 
en producent, som talar 
om på centimetern var 
man ska stå, samt servar 
med sminkning och vat-
tenflaska.

Vem/vilka planerar innehål-
let i TV-gudstjänsten?
Det vet jag faktiskt inte. 

Jag fick uppdraget att predika och tackade 
ja till det. Den musiker som var med hade 
valt sångerna, men eftersom Linköpings stift 
(Svenska kyrkan) stod som ansvariga, så antar 
jag att biskop Martin Modéus hade planerat 
det mesta.

Jag fick lära mig en gång av Johannes Söderberg 
att TV betyder ”Tålig Väntan”. Tycker du att det 
stämmer? 

Maria Linder om att predika på YouTube och i Sveriges Television

Maria Linder, pastor i Missionskyrkan, berättar om hur det är att spela in webbgudstjänst från Missions-
kyrkan för YouTube och att predika i gudstjänst från Askeby kyrka för Sveriges Television.
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På kulturfronten

Maria Linder om att predika på YouTube och i Sveriges Television
Ja, en gudstjänst tar en hel förmiddag att 
spela in, så det kan bli väntan. Man ska också 
vara koncentrerad och stå ut med flera om-
tagningar. När jag predikade, så väntade jag 
mig att de skulle avbryta och att jag skulle få 
ta om en del. Jag gjorde konstpauser för att 
de skulle kunna säga till och kunna klippa 
smidigt, men det gjorde de inte. Utan jag 
predikade i ett svep.

Hur blev responsen efter den gudstjänsten?
Det blev ju ingen direktrespons, eftersom det 
inte fanns folk i kyrkbänkarna mer än några 
medverkande. Men efteråt har det kommit 
hundratals olika tillrop, positiva och glada. 
Det har skrivits på facebook, kommit tele-
fonsamtal, brev och vykort. Många vänner 
och bekanta, församlingsfolk, men också helt 
okända och människor utan kyrkanknytning 
har hört av sig. Roligt!

Tack för detta, Maria. Vi är många som tittar på 
söndagarna eller efteråt. Ca 80-100 visningar 
står det under YouTubesändningen och hur 
många som döljer sig bakom varje visning vet 
ju ingen, men att det är betydligt flera är nog 
väldigt säkert. Att vi uppskattar detta är också 
väldigt säkert. Om någon vill ge respons på 
det du ser och hör i en gudstjänst så vet vi att 
de medverkande uppskattar det. 

Sommargudstjänsterna från midsommar 
och 8 veckor framåt kommer att spelas in i 
förväg. Detta för att vara rädda om de resurser 
som krävs av ljud/bild-folket. 

Vi är många som längtar efter att få finnas 
på plats i kyrkbänkarna snart, men tills det 
är möjligt är detta ett mycket bra sätt att fira 
gudstjänst på.

Har du missat Marias predikan i gudstjäns-
ten den 26 april, så finns den på den här adres-
sen: https://www.svtplay.se/video/26548466/
gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-21-5?start=auto

BIRGITTA JACOBSSON

Musikaliska stunder har glatt många människor 
även under coronatiden. Medljus har fått ett 
samtal med Jacob Wessbo.

Jacob berättar: Redan för ett år sedan föreslog 
Andréas Johansson, att vi borde ha sång av en 
manskör vid Valborg i Missionskyrkan. Nu 
när coronan satte stopp för alla samlingar 
ville vi ändå sjunga lite manskör. Sagt och 
gjort, jag samlade ihop en manskör och vi 
övade in några vårsånger. Vi spelade in sång-
erna på YouTube. För att sprida sångerna till 
ännu fler, åkte vi runt till några 70+are, som 
vi har saknat. Vi åkte till sju olika ställen 
och sjöng. Det blev så fint och vi kände en 
så stor tacksamhet. Det var också kul att se 
reaktionerna hos grannarna. De öppnade sina 
dörrar, lyssnade och fotograferade oss. Vi fick 
så många glada tillrop, så det var jättekul. Jag 
tänkte på bibelordet från Johannesevangeliet 
13:35 ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar 
om ni visar varandra kärlek”.

När vi äntligen hade fått börja glädja oss 
åt vår nya flygeln och gärna önskat att få ge 
en invigningskonsert, så kom coronan. Så 
tråkigt att vi inte ens kunde få samlas i kyrkan!  
Vi pratade om det i Ledningsgrupp Musik, 
att spela in musikaliska hälsningar. Eftersom 
flygeln var ny ville vi ha ett första klipp där 
flygeln var i centrum, så jag spelade in Beet-
hovens första pianosonat. Sedan har vi gjort 

Konserter i Coronatider

fler inspelningar,  t.ex. med Maria och Markus 
Lundgren, John Elmquist och jag själv.

Jag har träffat Thomas Hall några gånger. 
Thomas har spelat viola i Norrköpings Sym-
foniorkester. Jag frågade Thomas, om han ville 
spela in ett klipp för Missionskyrkan. Han 
svarade, att han gärna ville det, om det skulle 
glädja någon. Det var jätteroligt att spela in 
en konsertstund tillsammans med Thomas. 
Alla våra klipp har väldigt många visningar 
vilket såklart är jätteroligt.

Jag tyckte, att det var jättetråkigt att inte 
ha en församling att fira gudstjänst ihop med.  
Vi har fått ett annat fokus. När vi spelade in 
tex gudstjänsterna kändes det lite märkligt 
med en massa kameror runt omkring oss. 
Ljudet i kyrkan blev märkligt, men det vik-
tigaste var att de digitala sändningarna blev 
bra. Det kändes också annorlunda när flera 
kameramän gick runt och filmade medan de 
mumlade till varandra.

Jag måste också säga, att det har blivit en 
stor belastning på våra tekniker. De har gjort 
ett jättebra jobb, för att få det bra! De har 
gjort en stor insats varje gång! Det ska de ha 
stort TACK och BERÖM för!

Tack Jacob för ett intressant samtal! Du ska 
också ha stort tack och beröm för din insats!

GUDRUN EKLUND

Thomas Hall på viola är en av de som varit med och bidragit 
med minikonserter på Missionskyrkans YouTube-kanal.

På Valborgsmässoafton åkte en manskör från Missionskyrkan 
runt till äldre församlingsmedlemmar och sjöng vårsånger.
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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 till och med 9 augusti.
BERNT ÅKERBLAD Vice församlingsföreståndare

Vikarierande församlingsföreståndare 50 procent 
till och med 30 juni. 

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 Församlingssekreterare

till och med 10 juni, 
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

Missionskyrkan i Coronatider
På grund av rådande omständigheter och 
att vi i personalen är korttidspermitterade 
så kommer sommaren att se annorlunda ut. 
Det betyder att vi inte finns på plats i samma 
utsträckning som vanligt.
Martas Café/Konferens
Av denna anledning har Martas Café stängt 
från och med 1 juni. Vi hoppas kunna öppna 
igen vecka 33, måndag 10 augusti.

Konferenstelefonen och konferensmail är 
stängda veckorna 28-31. Övrig tid lyssnas och 
läses dessa av när personal är på plats. 
Expedition
Expeditionen är öppen 1-10 juni kl 09.00-
16.00. Från och med 11 juni är expeditionen 
stängd.

Under sommaren finns ett journummer 
att ringa: 013-249801. I övrigt hänvisas till 
varje personals telefon och mejl för kontakt 
(se rutan här bredvid).
Semestrar
Bernt Åkerblad, avslutar sitt vikariat 1 juli.
Eva Milton, 19 juni-12 juli, 27 juli-12 augusti
Jacob Wessbo, 15 juni-9 augusti
Marcus Lind, föräldraledig t.o.m. 9 augusti
Maria Linder, 29 juni-26 juli, 3-9 augusti
Stina Holmgren, 29 juni-9 augusti. Läger 
vecka 31
Catrine Rapp, 6 juni-9 augusti
Gunnel Karlsson, 22-28 juni, 6 juli-2 augusti
Lars-Åke Andersson, 29 juni-2 augusti

GUNNEL KARLSSON

Öppet tisdag och torsdag i sommar
På grund av de rådande omständigheterna 
med restriktioner och rekommendationer från 
folkhälsomyndigheterna kommer vi i sommar 
inte kunna ha våra vanliga träffar, 12- slaget 
och Sommaröppet.

Vi ger istället möjligheten att på tisda-
gar och torsdagar mellan kl 11.00 och 12.00 
komma till kyrkan för samtal, enkelt fika och 
en enkel andakt, mellan 23 juni (vecka 26) och 
6 augusti (vecka 32).

Vi som kommer att finnas där är:
Vecka 26: Bernt Åkerblad.
Vecka 27: Ragnar Asserhed.
Vecka 28: Elsa Hermansson.
Vecka 29 och 30: Eva Milton.
Vecka 31: Ragnar Asserhed.
Vecka 32: Staffan Hejdegard.
Välkommen in i kyrkan för en stunds ge-

menskap i det lilla och enkla formatet.
Under sommaren kommer det att finnas 

ett journummer att ringa om du behöver 
komma i kontakt med någon av oss: 013- 24 
98 01.

EVA MILTON

Var med och planera en skidresa! 
Redan har flera anmält intresse för en skidresa 
på sportlovet 2021. Lägergården är bokad 
men än är det mycket kvar att boka och 
förbereda. Skulle du tycka det vore roligt att 
vara med i en grupp som planerar resan? Eller 
har du kanske en särskild kunskap som skulle 
kunna komma till nytta, som till exempel 
storköksmatlagning? Hör av dig till Stina 
Holmgren så hjälps vi åt att fixa det här lägret! 
Det blir kul! 

Är du sugen på att åka med på lägret så kan 
du göra en tidig anmälan redan nu.

STINA HOLMGREN UNGDOMSLEDARE

Församlingsdag 29 augusti!
Den 28–30 augusti skulle vi ha åkt på försam-
lingsläger 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 29 au-
gusti 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
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På kyrkbacken

Tolkningshjälp

Bernt 
Åkerblad

PASTOR OCH 
VIKARIERANDE 

FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

BUDSKAPSFÖRMEDLING MED HÖG dignitet. Klockan 
14 varje vardag. Vecka efter vecka. Stor 
tillslutning av journalister i salen. Oerhört 
många deltagare hemmavid. Förmedlarna av 
budskapet har nästan blivit några som vi kän-
ner, några bekanta. Det är ju inte så konstigt, 
eftersom de är i vårt vardagsrum mest varje 
dag. De tillerkänns auktoritet.

Precis som för en annan budskapsförmed-
lare, fast för länge sedan, har också ifrågasät-
tarna dykt upp. De hänvisar nu – som då – till 
sina titlar. Den hänvisar nu –  som då –  till de 
sammanhang de tillhör. De hävdar – nu som 
då – att de vet bättre, att de till och med vet 
bäst. De anklagar – nu som då – budskapsför-
medlaren för svek och förräderi. De vill – nu 
som då – tysta budskapsförmedlaren. Nu är 
det munkavle. Då var det korsfästelse.

Klockan 14 varje vardag. Vecka efter vecka. 
Vår situation beskrivs, utvecklingen kartläggs 
och prognoserna presenteras. Vår tillvaro blir 
belyst och tolkad med hjälp av siffror och 
grafer. Det är verkligen inte vad som helst 
som döljer sig bakom dessa siffror, staplar och 
kurvor. Budskapet vi får via våra skärmar bär 
bud om allvarliga risker och död.

SÅ KOMMER DET SIG ATT en hel nation, eller i varje 
fall väldigt många i denna vår nation läser av 
sitt liv, förstår sitt liv, gestaltar sitt liv utifrån 
Folkhälsomyndighetens och regeringens 
budskap.

Klockan 10 eller 11 varje söndag, eller, nu 
i streamingstider, vilken tid som helst (och för 
den delen även vilken dag som helst) träder en 
annan budskapsförmedling fram på arenan, 
på skärmen, eller så småningom i kyrkans 
rum. Vår tillvaro blir belyst och tolkad av en 
helt annan substans, av helt andra teman. Vi 
får hjälp att läsa av vårt liv, förstå vårt liv och 
gestalta vårt liv från ytterligare ett budskap.

Nu ska det också sägas att kyrkan har varken 
till uppgift eller behov av att konkurrera ut 
budskapsförmedlarna från Folkhälsomyndig-
heten, regeringen eller andra som nu vänder 
sig till oss i orostider. Men, kyrkan och guds-
tjänsten och den gamla boken Bibeln bjuder 
oss att ta tid för en kompletterande och rent 
av övergripande belysning och livstolkning. 
Social distans, säkerhetsavstånd, mycket god 
handhygien, totalt hänsynstagande till vår 
nästa, allt det är ett måste. Men, när detta 
goda är implementerat i vår livsföring finns 
det mer. 

DET ÖVERGRIPANDE ÄRENDET möter oss klockan 
10 eller 11 varje söndag, eller, nu i strea-
mingstider, vilken tid som helst (och för den 
delen även vilken dag som helst).  Kyrkan är 
kvar. Gudstjänster firas. Evangeliet blir läst. 
Musiken, instrumental och vokal, ljuder.  
Kyrkoårets tema är som portalskrifter över 
olika ingångar till Guds rike.

Över en ingång i sommar står det ”vårt 
dop”. I sommar blir vi alltså påminda om att 
vi har ett dop att tacka Gud för, ett dop att 
leva i, ett dop att ta på allvar. ”Du är döpt till 
Kristus” är påminnelsen vi får den söndagen. 
Döpt till Kristus. Tillhörig Kristus.

Vi blir också påminda om att bakom och i 
den skapelse vi gläds över i ”denna ljuva som-
martid” finns en Skapare och en skapares vilja. 
Där finns till och med denne skapares inten-
tion att göra oss alla till sina medarbetare. Inte 
enbart njutare alltså utan också medarbetare. 
Inte enbart en gåva utan också ett ansvar.

En söndag i sommar kommer vi att bli 
påminda om att för den händelse vi känner att 
allt är förlorat, eller att vi fullständigt tappat 
såväl orientering som kontroll, så finns det 
en Gud som söker oss, som vill finna oss för 
att göra oss medvetna om och trygga i det 

sammanhang som är Guds vilja, Guds nåd 
och barmhärtighet. 

Budskapsförmedlaren kyrkan och guds-
tjänsten påminner oss i sommar om att våra 
dagar här på jorden, vår tid, våra resurser, våra 
talanger, allt hör hemma i ett förvaltarskap 
som är oss givet. Isolerade öar, självupptagna 
lycksökare, det är inte vad vi är ämnade att 
vara, utan just förvaltare. Skaparens förvaltare.

SÖNDAG EFTER SÖNDAG MÖTTES människorna i den 
tidiga kyrkan för att fira gudstjänst. De delade 
måltid. De delade berättelserna om Jesus. De 
tog emot bröd och vin och hörde orden Jesus 
använde när han instiftade nattvarden. Sön-
dag efter söndag fick budskapsförmedlarna 
tillträde till deras liv. Söndag efter söndag 
bjöd de in det budskap vi kallar evangelium 
att bli den belysning och den livstolkning de 
behövde. 

Söndag efter söndag (eller som det kan 
vara numera, vilken dag som helst) möter oss 
det budskap som vill nå oss med hopp och 
medvetenhet. Själva budskapsförmedlaren är 
ytterst Jesus Kristus. Budskapet från honom 
förvandlar mig, dig och världen. I tystnaden 
möter oss budskapet. I gemenskapen. I det 
lästa och talade ordet. Och, sist men inte 
minst (!) genom musiken. (Lyssna gärna på 
en färsk podd från ”Teologen och ingenjören”. 
Där pågår ett högintressant samtal mellan 
Rikard Roitto, Johan Gunnarsson och Jacob 
Wessbo.)



På gudstjänst

Hur upplever församlingsmedlemmar att fira gudstjänst på YouTube?
Under coronatiden sänds andakter, gudstjänster 
och konserter på YouTube. Medljus har samtalat 
med några personer i olika åldrar om hur man 
har upplevt detta. 

Kristina Wittheden
Jag har följt andakterna, konserterna och alla 
söndagsgudstjänster. Det är en fantastisk för-
mån att kunna känna sig delaktig på detta sätt. 
Trots avståndet har jag upplevt en fin kontakt.

Jag har uppskattat, att det har varit flera 
yngre medverkande på olika sätt. Det var 
positivt med de lekmän som predikade i Lilla 
berättelsen.

Jag tycker, att våra tekniker som har gjort 
detta digitala möjligt är fantastiskt proffsiga. 
Tack för era stora insatser!

Jag har en vän i Stockholm som har upp-
skattat att kunna följa sändningarna från 
Missionskyrkan.

En annan sak jag har uppskattat är, att 
personalen har ringt och frågat hur vi lite äldre 
mår. Dessutom hörde jag, att den tillfälliga 
manskören åkte runt till några äldre personer 
och sjöng. Vilken fin idé!

Ebba Tholander: Hur kändes det att leda guds-
tjänsten och nattvardsfirandet med enbart några 
få personer i kyrkan?
Det kändes roligt och spännande, men också 
lite konstigt. Jag blev glad och tacksam över 
att få träffa flera medlemmar i församlingen 
igen, men jag saknade samtidigt alla medlem-
mar som inte kunde komma till kyrkan och 
fira gudstjänst tillsammans med oss. Det var 
framför allt tråkigt, att det inte var något kyrk-
fika efter gudstjänsten, eftersom det brukar ge 
mig tillfälle att få lära känna och prata med 
andra som deltagit i gudstjänsten. Däremot 
var det verkligen kul att få fira en gudstjänst 
med så många olika inslag och flera gene-
rationer som deltog. Något som var ganska 

speciellt med att leda gudstjänsten och natt-
vardsfirandet med enbart några få personer i 
kyrkan var, att vi hade en genomgång innan 
gudstjänsten och att alla behövde tänka på 
att titta in i kamerorna under sin medverkan. 
Dock kändes det väldigt trevligt att enbart 
vara några få personer i kyrkan då jag fick 
större möjlighet att prata med fler människor. 

Hur var dina tankar om att det var många perso-
ner som deltog i gudstjänsten digitalt?
Mina tankar var att det kändes som att vi som 
medverkade under gudstjänsten gjorde en 
mycket betydelsefull insats, då fler personer 

kunde delta i gudstjänsten. Det kändes fram-
för allt viktigt att kunna bidra med något för 
de som befinner sig i en riskgrupp och just nu 
sitter i karantän. Jag hoppas, att de var nöjda 
med gudstjänsten och att det kan underlätta 
deras rådande situation. Det kändes även bra 
att veta att människor som bor på andra orter 
också kunde delta i gudstjänsten. Däribland 
några av mina släktingar. 

Har du själv följt några andakter eller gudstjäns-
ter digitalt? I så fall - hur upplevde du det?
Ja, det har jag. Jag upplevde det som att det var 
ungefär som vanligt. Jag är imponerad av att 

Kristina Wittheden (till vänster), Ebba Tholander (överst till höger) och Livia Ottosson (nederst till höger) delar med sig av 
sina upplevelser av Missionskyrkans gudstjänster på YouTube.
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På klotet

MIR – Miljö, Internationellt och Rättvisa
Coronakrisen har förändrat vardagen väldigt 
snabbt för många av oss. Vi har blivit med-
vetna om, att vi inte är så bra förberedda som 
vi skulle kunnat vara. Klimatkrisen kommer 
att bli ännu mer genomgripande om vi inte 
börjar förbereda oss i tid genom att ställa om 
till ett hållbart samhälle. Du kanske tror att 
detta är jobbigt, men det har samtidigt en rad 
fördelar. Det är också i linje med Guds bud, 
att vi ska värna Hans skapelse och de varelser 
som bor där. Vad finns det då för positiva 
aspekter med ett hållbart samhälle?  Nedan 
nämner jag några:

Bättre hälsa
När du cyklar får du bättre fysik, bättre hälsa, 
och även bättre minne – läs Anders Hansen 
så förstår du.

Att köpa ren ekomat, som är godare och 
bättre, bidrar även till att bevara biologisk 
mångfald – en del av Guds skapelse.

Att bygga trähus binder koldioxid och 
husen blir renare för de som bor där. Barn-
rummen blir giftfria.

Stress minskas av fysisk aktivitet. 
Gillar du buller? När flygplatserna läggs 

ner runt landet, när storstäderna slutar för-
pestas av ljudmattorna uppifrån så kommer 
vi höra fåglarna igen. När du bytt till elbil kan 
du faktiskt höra dem redan idag på landsvä-
gen. Det klarar ingen fossilbil.

När vi tagit bort den smutsiga trafiken, 
får vi renare luft i både stad och land. Vi blir 
friskare och gladare.

Hållbart jordbruk utan gifter, med beva-
rande av jordbruksmark och skogar.

Bättre ekonomi
Om du kör bil? När du kör elbil med el från 
egna solpaneler kostar driften ca 60 öre/mil, 
eller med vanlig köpt el ca 2-3 kr/mil. Dess-
utom behagligare och tystare att köra.

Jobb? Det skapas många arbetstillfällen att 
bygga ut solkraften runt om i Sverige. Samma 
gäller byggnadsbranchen där många trähus 
behöver byggas.

Resor? Kollektivtrafiken borde vara gratis 
för att snabbt minska utsläppen. De flesta tjä-
nar på detta, speciellt de mindre bemedlade.

Tryggare pension. Det största hotet mot 
pensionerna är de fossila investeringarna. Kra-
schen blir dyr. Om vi istället flyttar pengarna 
till gröna investeringar, som t.ex. hyreshus i 
trä, fossilfria transporter med tåg, får alla en 
säkrare framtid ekonomiskt.

Lugnare och härligare liv.
Mer tid att roa dig eller förkovra dig eftersom 
du inte behöver ödsla tid på att sitta i bilköer 
eller  på konsumtionshetsen i köptemplen att 
jaga efter den senaste prylen.

Så småningom när vi byggt om samhället 
till hållbarhet kommer vi även att få kortare 
arbetstid, pga mindre slit och släng, och mer 
digitalisering, mm.

Vad väntar vi på?  Det är bara att sätta igång!
PETER FRITZSON

Hur upplever församlingsmedlemmar att fira gudstjänst på YouTube?
vår församling lyckats genomföra både guds-
tjänster och andakter digitalt och att det blir 
ett mycket bra resultat. Jag uppskattar också 
att vi försöker genomföra våra andakter och 
gudstjänster på samma sätt som tidigare. Det 
känns tryggt och säkert och får mig att hoppas 
på att allt kommer att bli som vanligt igen. 
Det gör även att personalen kan fortsätta att 
arbeta i kyrkan och att församlingen blir på-
minda om att bidra till kollekten. Dessutom 
tycker jag att det är kul att  se att det finns en 
sådan mångfald inom församlingen och att 
samarbetet fungerar riktigt bra. Jag hoppas 
att fler får möjligheten att bidra med sina 
förmågor och att detta kan göra att vi som 
församling fortsätter att växa och utvecklas 
tillsammans.  

Livia Ottosson: Du har medverkat i de digitala 
gudstjänsterna både med din dansgrupp och 
i ungdomskören Hope. Hur var dina tankar att 
medverka, när det enbart var några få personer 
i kyrkan?
Det var en mysig stämning och vi som deltog 
jobbade tillsammans. Att vi alla hjälptes åt  
kändes familjärt.

Vad hade du för tankar inför att det var många 
som deltog digitalt i gudstjänsten?
Jag tycker, att dans är väldigt kul. Att nu 
många fler kunde se våra danser kändes jät-
tekul men också lite läskigt.

Har du själv följt gudstjänster digitalt? Hur har 
du upplevt det?
Ja, jag har sett några gudstjänster digitalt. 
Jag tyckte, att det var skönt att kunna se 
gudstjänsterna hemma. Gudstjänsterna har 
ju blivit mer tillgängliga på detta sätt.

Tack att ni har delat med er av era tankar om 
de de digitala gudstjänsterna!

GUDRUN EKLUND
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På kyrktorget

Ett vikariat
Perioden för mitt vikariat som pastor och 
församlingsföreståndare går mot sitt slut. 
30 juni sista arbetsdagen. Det blev ju inte 
riktigt som vi föreställde oss när denna tjänst 
planerades. Coronan kom i vägen ganska 
tidigt. Det tillåtna antalet närvarande i 
samma rum sattes till 50 personer. Vi tog 
beslutet att fortsatt fira gudstjänst, dock utan 
en gudstjänstfirande församling närvarande i 
kyrksalen. Tekniker och teknik har kommit 
oss till stor hjälp, gudstjänsterna har kunnat 
förmedlas via YouTube. Det som hände var 
dessutom att Folkhälsomyndigheten identifie-
rade oss som fyllt 70 eller mer som en i detta 
coronasammanhang särskilt utsatt riskgrupp. 
Detta medförde att jag som den vikarierande 
församlingsföreståndaren så att säga försvann 
från det offentliga rummet. Datorn och tele-
fonen i min bostad kom att bli mina arbets-
verktyg mer än predikstol och nattvardsbord. 
Detta har inte inneburit en distans från det liv 
som pågår i församlingen, det liv som är en-
skilda medlemmars liv, och det liv som bland 
handlar om den ekonomiska situationen som 
konferensbolag och församling nu befinner sig 
i. Från mitt skrivbord på hemmaplan vill jag 
nu uppmuntra - alla som kan - att göra en rejäl 
insats för att säkra församlingens ekonomi och 
därmed verksamhet. Det vore ju fantastiskt 
bra om vi skulle kunna konstatera att vi står 
rustade inför den nya terminen. 

Så här säger Jesus: ”Er fader vet vad ni 
behöver…” (Matteus 6:8)

Tack för förtroendet att återkomma! Men, 
som sagt, det blev inte riktigt som vi hade 
tänkt.

BERNT ÅKERBLAD

Regnbågsveckan 2020
Linköpings regnbågsvecka blir av 22–30 au-
gusti! På grund av rådande läge blir den till 
stor del digital, men enstaka live-evenemang 
kommer att ske. I skrivande stund spånas det 
på en uppdelad regnbågsparad genom stan 

och en ekumenisk regnbågsmässa i S:t Lars. 
För mer information om hur och när detta 
kommer ske, håll utkik på hemsidan!

I Missionskyrkan kommer vi få lyssna till 
en föreläsning av Lasse Vallmoss, pastor och 
föreståndare i Abrahamsbergskyrkan som 
tillhör Equmeniakyrkan, på temat ”HBTQ 
och pastor”. Lasse var den första öppet homo-
sexuelle pastorn i Svenska Baptistsamfundet 
och kommer att dela sina erfarenheter på 
detta tema. Föreläsningen sker inte digitalt, 
utan endast live i Missionskyrkan torsdag 27 
augusti. Maxantalet för föreläsningen är 50 
personer – det är först till kvarn som gäller, 
genom insläpp med fika & mingel från 18.00. 
Föreläsningen börjar sedan vid 18.30. Varmt 
välkomna!

MALIN HÄLLGREN OCH MARIA LINDER

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. Lin-
köpings Missionsförsamling ansvarar den 13 
september. Gudstjänsterna börjar kl 15.00.

BERNT ÅKERBLAD

På regionfronten

Be med Equmeniakyrkan Region Öst!
Linköpings Missionsförsamling tillhör region 
öst i Equmeniakyrkan. I corona-tider uppma-
nar 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 medmän-
niskor. 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 Romar-
brevet 5:5) och kl.21.01 (se Psaltaren 121).

MARIA LINDER

På samfundsfronten

Nationell bönekedja 
i Equmeniakyrkan!
I samband med corona har Equmenia-
kyrkan knutit samman sina cirka 600 
församlingar i en enda lång bönekedja. 
Detta innebär att Borgenkyrkan i Tierp 
ber för oss i Linköpings Missionsför-
samling, och vi ber för Fredriksdals 
Missionsförsamling. Var med oss och be! 

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET
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BARN
Dansgruppen Glow 8–10 år tisdag 17.00
Livia Ottosson, 070–631 11 91
Barnkören Joy! från 6 år onsdag 17.30
Obs! Övar i Lambohovskyrkan 
Stina Holmgren, 013–24 98 07
Barnmusik, 0–3 år fredag 09.30
Amanda Wedberg, 070–652 82 62 
Facebook-grupp Barnmusik i Missionskyrkan
Skattkistan, 4–10 år söndag 11.00
Stina Thörn, 073–041 70 46
På G, 10–13 år söndag kl.11.00
Elin Norberg, 072–542 20 24

UNGDOM 

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

YTTERLIGARE INFO

AKTIVITETER

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år torsdag18.00
Marre Staaf, 070–171 09 29
Upptäckarscout, 10–13 år torsdag 18.00
Daniel Hällgren, 073–091 69 31
Äventyrarscout, 13–16 år torsdag18.00
Tomas Gardström, 070–639 15 47
Scout i Lambohovskyrkan torsdag 18.00
Veronika Granat, 070–624 28 46
Scout i Ekängen torsdag18.00
Monica Johansson, 073–370 03 44

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

Ungdomskören Hope tisdagar 18:30-20:00

Stina Holmgren, 073949805. 
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STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokör tisdag 18.00
Jacob Wessbo, 013–24 98 08
Gospelkören Revoice, 18-35 år onsdag 18.30
Lovisa Kienzler, 073–777 25 86
Se Instagram-kontot revoicegospel och Facebook-
sidan Revoice Gospel Choir 
Ekumenisk bön- & lovsångsmässa
Domkyrkan fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångs-
mässa i Linköpings domkyrka
After Church söndag 13.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Mångkulturell Innebandy söndag 18.00
Daniel Grönbäck, 070–287 26 28 
Se Facebook-gruppen Mångkulturell innebandy

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

JUNI
12  Grattis alla studenter!
JULI
28  Tonårslägret Groowe på Klin-

tagården. Pågår till 2 augusti.
AUGUSTI
25 18.00 Infoträff för blivande konfir-

mander och deras familjer.
SEPTEMBER
2 17.30 Terminsstart: Barnkören Joy i 

Lambohovskyrkan.
12  Konfaredovisning för konfir-

mander och föräldrar i Skeda.
13 11.00 Gudstjänst med konfirma-

tionshögtid i Missionskyrkan.

Sidor
Equmenia Missionskyrkan Linköping
Missionskyrkan i Linköping
Revoice Gospel Choir
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa

Grupper
Ungdom Equmenia Missionskyrkan i 
Linköping
Unga vuxna, Missionskyrkan i Linköping
Unga vuxna i Linköpings kyrkor
Mångkulturell innebandy
Barnmusik i Missionskyrkan

SOCIALA MEDIER

equmenia_missionlkpg
revoicegospel

Tyvärr kommer inte alla som-
marens planerade läger att 
kunna bli av. Taizé-resan för 
ungdomar är inställd, barn-
körlägret på Östgötagården 
är inställt och scoutlägret är 
komprimerat till en scoutdag. 
Groowe och församlingsdagen 
är i skrivande stund fortfa-
rande aktuella men hänger löst 
i väntan på Folkhälsomyndig-
hetens restriktioner för som-
maren. Kolla på Missionskyr-
kans hemsida för uppdaterad 
information.  

STINA HOLMGREN UNGDOMSLEDARE

Läger 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. Arbe-
tet 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

The Bible är en öppen samling 
för dig som går i nian-trean 
på gymnasiet. En fredagskväll 
i månaden samlas vi 20.00-
23.00 för att fördjupa oss i ett 
ämne som rör både tron och 
livet. Varje gång utgår vi från 
deltagarnas egna frågor på te-
mat, och sedan hjälps vi åt att 
provtänka om ämnena. Denna 
vår har vi bland annat pratat 

The Bible
om hur vi kan dela tron med 
folk i vår omgivning, och haft 
en filmkväll på långfredagen 
om Jesu liv. Efter undervis-
ning och samtal avslutar vi 
kvällen med andakt, som ofta 
innehåller egen bibelläsning, 
reflektion och bön. The Bible 
är tillbaka i höst – varmt 
välkomna!

MARIA LINDER
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan juni-juli-augusti 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 presenterade Hebreerbrevet i förra numret av Medljus. Hon introducerar 
Jakobsbrevet i detta nummer. Magnus Hesselstrand  presenterar kapitlen 1-33 av Hesekiel. 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 till Hesekiel kapitel 1-33.
Dom, personligt ansvar och omvändelse
Hesekiel kan delas in i två delar. Den första 
delen som vi ska fördjupa oss i denna gång 
sträcker sig tidsmässigt ifrån den stund då 
Hesekiel kallas till profet år 593 före vår ti-
deräkning fram till dess att Jerusalem belägras 
och bränns ner år 587 före vår tideräkning. 
Del två skrivs efter Jerusalems förstörelse och 
vi återkommer till den i ett senare nummer 
av Medljus.

Hesekiel studerade till präst i Jerusalem 
och hans framtida karriär i templet var en 
självklarhet som få kunde drömma om. 
Men livet är inte självklart och hans ljusa 
framtidsutsikter grusades. Våra liv på jorden 
bestäms många gånger av faktorer som vi inte 
kan påverka. Det kan vara sjukdom, natur-
katastrofer och politiska beslut som tas långt 
ifrån vår vardag på nationell och global nivå.

År 597 före vår tideräkning belägrade och 
intog babyloniernas armé Jerusalem. Juda 
hade varit en lydstat under Babylon sedan 605 
före vår tideräkning. Orsaken till belägringen 
var att Juda hade gjort uppror. Som straff och 
varning fördes kungen och en del av den rika 
befolkningen bort till fångenskap i Babylon, 
Hesekiel var en av dem. Babylonierna utsåg en 
ny lydkung i Juda. Drömmen om en suverän 
stat fri ifrån imperierna levde vidare i Juda. År 
589 före vår tideräkning gör landet på nytt 
uppror mot Babylon. Juda hoppas på stöd 
från Egypten, men Egypten kan inte rädda 
dem. Babylonierna belägrar Jerusalem på nytt 
och staden intas år 587 före vår tideräkning. 
Denna gång bränns Jerusalem ner. Den rika 
delen av befolkningen förs bort till Babylon 

och de fattiga lämnas kvar. Nu förlorar Juda 
alla sina privilegier som lydstat och degraderas 
till en babylonisk provins. Året 587 före vår 
tideräkning är slutet på monarkin i Juda.

Hesekiel kallas till profet, när han befin-
ner sig i Babylon vid floden Kevar. I en syn 
ser han hur en stor stormvind kommer från 
norr, ett väldigt moln med flammande eld. 
Det är en märklig text som följer. Hans 
samtida läsare kände igen beskrivningen av 
universums Herre. Gud är hos de bortförda 
judarna i Babylon, men det är inte befrielsens 
Gud som knackar på dörren utan domens. 
Gud ger Hesekiel ett uppdrag och säger: Jag 
sänder dig till israeliterna, de trotsiga som 
trotsar min vilja. Både de och deras fäder har 
varit upproriska mot mig till den dag som idag 
är. Till dessa människor med fräck uppsyn och 

hårt hjärta sänder jag dig. (Hes 2:3-4). Hese-
kiel ska inte vara rädd för dem, Gud ska göra 
honom hårdare och starkare än folket. Och 
oavsett om de lyssnar på Hesekiel eller inte 
så ska han tala Guds ord. Hans uppdrag är 
att säga till folket att de ska upphöra med sin 
ondska, för att istället följa sin Gud och leva 
ett liv i kärlek. Från kallelsedagen gör Gud 
Hesekiel stum (Hes 3:26) så att han endast 
kan tala när Gud vill. Han ska vara stum tills 
den dagen då Jerusalem bränns ned och Juda 
går till historien (Hes 33:21-22). 

BUDSKAPET I HESEKIEL kapitel 1-33 är hårt. Det 
finns inget medlidande med de bortförda 
fångarna i Babylon. Detsamma gäller folket 
som är kvar i Jerusalem och som kommer att 
gå samma öde tillmötes. Här ställs inga frågor 
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Fortsättning på sidan 15.

till Gud, inga tal till folkets försvar, inga men. 
Orsaken till fångenskapen och Jerusalems 
kommande fall är folkets synd och det finns 
inga förmildrande omständigheter. 

För att förstå Hesekiel behöver vi för-
djupa oss i Gamla Testamentets tankar kring 
förbundet mellan Gud och Israels folk. Gud 
befriade slavarna från Egyptens tyranni och 
gjorde dem till sitt egendomsfolk. I öknen vid 
berget Sinai sluter Gud ett förbund med dem. 
Guds löfte är att hen alltid ska beskydda sitt 
folk, om folket i sin tur lovar att följa Guds 
lag. Guds beskydd är med andra ord villkorat 
och folket måste uppfylla sin del av avtalet. 
Annars kommer Gud vända sig bort ifrån sitt 
folk och straffa dem. På Jesu tid sammanfat-
tades förbundet mellan Gud och folket med 
orden: Du ska älska Herren din Gud av hela 
ditt hjärta och din nästa som dig själv. För 
Hesekiel var folkets exil och Jerusalems kom-
mande fall en logisk och självförvållad följd 
av folkets handlande. De hade övergett sin 
Gud och utnyttjat sin nästa. Hesekiel nämner 
aldrig tredje Mosebokens 26 kapitel, men han 
tar för givet att hans läsare kan relatera till 
dess innehåll om förbundet. Texten i tredje 
Mosebok säger att folket får ett gott liv om de 
följer Guds lag, men om de bryter mot den 
kommer Gud straffa dem. 

I kapitel 4-7 utför Hesekiel en rad märkliga 
symbolhandlingar samtidigt som han säger 
att Gud ska straffa sitt folk. Han ska bland 
annat ligga 390 dagar på vänster sida och bära 
Israels skuld. I kapitel 8-11 förs Hesekiel i 
en syn till Jerusalem där han ser folkets synd 
och hur Gud lämnar staden. I Kapitel 12-14 
berättar Hesekiel att Jerusalem ska förstöras, 
han kritiserar falska profeter och säger till fol-
ket att de inte ska tillbe andra gudar. Kapitel 
15-17 innehåller en rad nedsättande liknelser 
om Jerusalem: ett hittebarn som ingen vill 
ha, en otrogen hustru som prostituerar sig 
och jämställs med staden Sodom som Gud 
förstörde på grund av invånarnas ondska 

(1 Mos kap 18-19). Texterna är hårda och 
sexistiska. I kapitel 18 skriver Hesekiel att var 
och en är ansvarig för sitt eget liv. Det är en 
modern text som gör upp med gamla tankar 
som säger att man kan straffas för andras 
synder (jämför med 2 Mos 20:5). Var och en 
ska ta ansvar för sitt egna liv och vända om till 
Gud. Kapitel 19-24 börjar med en sorgesång 
över Israels kungar som övergår i en mörk 
beskrivning av Israels historia. Historien om 
Israel mynnar ut i domsord över folket och 
profetior om Jerusalems närliggande förstö-
relse. I berättelsen om Ohola och Oholiva 
framställs Jerusalem och Samaria som två 
otrogna systrar. Avsnittet avslutas med att 
Hesekiels hustru dör, korthugget och krasst 
används hennes död och Hesekiels förlust 
som ett exempel på Jerusalems kommande 
fall. Kapitel 25-32 innehåller domsord över 
de omkringliggande länderna. En stor del 
ägnas åt Egypten och profeten vill grusa alla 
orealistiska förhoppningar om att de kan 
rädda Israels folk från babylonierna. Kapitel 
33 börjar med ett tal om profetens uppdrag. 
Sedan berättas det att en flykting kommer 
med det dystra budskapet att Jerusalem har 
fallit. Hesekiels stumhet upphör och han kan 
nu tala fritt. Den första delen av Hesekiel når 
därmed sitt slut. Guds slutgiltiga dom över sitt 
folk är ett faktum, Jerusalem är ödelagt och 
landet finns inte mer. Då förändras Hesekiels 
budskap radikalt, det är som att vända på 
en hand. Men det kommer vi till i ett annat 
nummer av Medljus. 

PARALLELLERNA TILL NYA TESTAMENTET är många. 
Slutet för Jerusalem och monarkin 587 före 
vår tideräkning liknar på många sätt Nya 
Testamentets beskrivning av långfredagen. 
Allt som byggts upp, allt det vackra, det som 
en gång var, är nu borta. Inget land, ingen 
kung (messias), ingen Gud. Kvar är smärta, 
svek, förräderi, rädsla och tomhet. Var det 
allt? Och Jesu rop på korset skulle lika gärna 
kunna komma från det skövlade folket i Je-

rusalem: Min Gud, min Gud, varför har du 
övergivit mig? Johannes döparen är lika rak 
och rättfram i sitt tal om Guds dom, per-
sonligt ansvar och behov av omvändelse som 
Hesekiel. Jesu ord är lika hårda som Hesekiels 
när han talar om dem som skadar och våldför 
sig på andra människor. Rakryggade och utan 
rädsla kritiserar Jesus och Johannes de ledare 
som utnyttjar och vilseleder andra människor. 
Lika tydligt som Gud gav Hesekiel mod att 
tala Guds ord, uppmanade Jesus sina lär-
ljungar att inte låta sig skrämmas av någon 
annan människa. Domen över det onda och 
behovet av omvändelse är ett genomgående 
tema i Nya Testamentet. Uppenbarelsebokens 
fjärde kapitel är direkt inspirerat av Hesekiels 
första kapitel som beskriver Guds härlighet. 
Och domen är inte slutet, det gäller Hesekiel 
lika väl som Nya Testamentet, men det får vi 
återkomma till.

Om vi vågar lyssna till Hesekiel, Johan-
nes döparen och Jesus när de är som mest 
upprörda utan försvarstal och undanflykter, 
kan det hända att vi mitt i svadan förnimmer 
början på något nytt. En befrielse som vi 
kanske missar om vi inte slår följe med dem. 
Hesekiel är varken enkel, insmickrande eller 
lättsmält. Många kyrkor skulle porta honom 
från predikstolen på grund av hans burdusa 
språk och sexistiska metaforer, det är lätt att ta 
illa vid sig. Hans oresonliga hårdhet skrämmer 
mig. Men det finns något livsviktigt i hans 
allvarsamma rader om livet…

MAGNUS HESSELSTRAND 

Introduktion till Jakobsbrevet
Troligtvis är det Jesu bror Jakob som har 
skrivit detta brev, som snarare kan beskrivas 
som en nedskriven predikan (vilket förklarar 
det abrupta slutet) och som är en av de äldsta 
bibelböckerna i Nya Testamentet (möjligtvis 
undantaget Galaterbrevet). Efter att Jesus 
hade uppstått visade han sig för sin bror 
(se 1 Kor 15:7), som sedan blev ledare för 
församlingen i Jerusalem och därmed en av 
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Gudstjänster och möten

Juli
5 SÖNDAG 4:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Att inte döma. Tomas Röjder. Linnea 

Hagby. Sång av Daniel och Emma 
Czitrom. Gemensamt med Baptist-
församlingen.

12 SÖNDAG Apostladagen
11.00 Gudstjänst
 Sänd mig. Maria Linder.  Jonas 

Blidelius. Musik Bibbi Åhman. Ge-
mensamt med Baptistförsamlingen.

19 SÖNDAG 6:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Efterföljelse. Linnea Hagby. Maria 

Linder. Sång av Erika Svensson. Ge-
mensamt med Baptistförsamlingen.

26 SÖNDAG Kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst
 Jesus förhärligad. Eva Milton. Lars 

Hermansson. Musik Bibbi Åhman. 
Gemensamt med Baptistförsam-
lingen.

Augusti
2 SÖNDAG 8:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Andlig klarsyn. Linnea Hagby. Stina 

Holmgren. Sång av Hanna Örnberg 
med vänner. Gemensamt med Bap-
tistförsamlingen.

9 SÖNDAG 9:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Goda förvaltare. Lars Hermans-

son. Eva Milton. Sång av Tindra 
Holmgren, Lovisa Hällgren, Jesper 
Smedberg och Ebba Tholander. Ge-
mensamt med Baptistförsamlingen.

16 SÖNDAG 10:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Nådens gåvor. Rikard Roitto. Insam-

ling till kyrkokontot.

Samlingar för bön
•	 Morgonbön mån-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Uppehåll under sommaren.

Missionskyrkan

Juni
7 SÖNDAG Heliga trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Gud - Fader, Son och Ande. Jörgen 

Tholander. Mathias Holmgren och 
stråkkvartett. Insamling till kyrko-
kontot.

12.30 Kyrkan är öppen för bön och lju-
ständning 12.30-13.30.

14 SÖNDAG 1:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Vårt dop. Eva Milton. Jonas Frid, 

sång.
12.30 Kyrkan är öppen för bön och lju-

ständning 12.30-13.30.

21 SÖNDAG Den helige Johannes 
döparens dag

11.00 Gudstjänst
 Den högstes profet. Lars Hermansson. 

Eva Milton. Sång av Linnea Hultman 
Araya. Gemensamt med Baptistför-
samlingen.

28 SÖNDAG 3:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Förlorad och återfunnen. Maria Linder.  

Jonas Blidelius. Musik Bibbi Åhman. 
Gemensamt med Baptistförsam-
lingen.

Rätt till ändring förbehålles. Alla kultur-
program sker i samarbete med Studie-
förbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Lambohovskyrkan

Juni
7 SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön

14 SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön

21 TORSDAG
17.30 Kvällsbön

Fram till och med midsommar ringer vi i 
kyrkklockorna och en präst eller diakon ber i 
kyrkan vid de tidpunkter vi skulle firat guds-
tjänst. 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. I 
skrivande stund är det oklart om vi kommer 
att kunna fira gudstjänst i sommar eller om 
ordningen med bön i stället för gudstjänst 
kommer att fortsätta. Här finns de tider som 
är planerade för hela sommaren. 

22 LÖRDAG
13.00 Vernissage
 Idingstadgruppen. Se sidan 17.

23 SÖNDAG 11:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Tro och liv. Marcus Lind.

29 LÖRDAG
 Församlingsdag. Se sidan 6.

30 SÖNDAG 12:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Friheten i Kristus. Maria Linder.

September
6 SÖNDAG 13:e efter Trefaldighet
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard
 Medmänniskan.

Sommarens gudstjänster är endast webb-
sända. Länk till webbgudstjänsterna finns på 
Missionskyrkans hemsida www.missionskyrk-
anlinkoping.se
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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!

Bibelläsningsplan Fortsättning från sidan 13.

Vecka 23 Söndag 31 maj-lördag 6 juni
Söndag Annandag pingst: Rubrik: Andens vind över 
världen, Johannesevangeliet 12:44-50, Jesaja 44:1-
8, Apostlagärningarna 2:36-41, Psaltaren 68:10-14, 
20-21
Måndag Hebreerbrevet 9:1-10 Tjänsten i den jordiska 
helgedomen (Första Kungaboken 8:1-13)
Tisdag Hebreerbrevet 9:11-28 Tjänsten i den him-
melska helgedomen (Tredje Moseboken 16:3-20)
Onsdag Hebreerbrevet 10:1-18 Fullkomlig rening 
(Jeremia 31:33-38)
Torsdag Hebreerbrevet 10:19-39 Varning och tröst 
(Titus 3:4-8)
Fredag Hebreerbrevet 11:1-7 Exempel på tro 1 
(Psaltaren 33:6-9)
Lördag Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen: 
Rubrik: Gud – Fader, Son och Ande, Johannesevang-
eliet 11:18-27, Första Moseboken 18:1-8, Apostlagär-
ningarna 4:5-12, Psaltaren 113:1-6

Vecka 24  Söndag 7 juni-lördag 13 juni
Söndag Hebreerbrevet 11:8-16 Exempel på tro 2 
(Första Moseboken  12:1-3)
Måndag Hebreerbrevet 11:17-22 Exempel på tro 3 
(Första Moseboken 22:1-14)
Tisdag Hebreerbrevet 11:23-29 Exempel på tro 4 
(Andra Moseboken 14:19-31)
Onsdag Hebreerbrevet 11:30-40 Exempel på tro 5 
(Josua 6:1-20)
Torsdag Hebreerbrevet 12:1-13 Maning till uthållig-
het (Femte Moseboken 8:5-6)
Fredag Hebreerbrevet 12:14-29 Förmaningar (Je-
remia 33:14-17)
Lördag Första söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Vårt 
dop: Matteusevangeliet 3:11-12, Första Moseboken 
7:11-23, Apostlagärningarna 8:26-39, Psaltaren 
66:5-12 

Vecka 25 Söndag 14 juni-lördag 20 juni
Söndag Hebreerbrevet 13:1-15 Offer efter Guds vilja 
1 (Psaltaren 118:1-6)
Måndag Hebreerbrevet 13:16-25 Offer efter Guds 
vilja 2 (Tobit 4:5-10)
Tisdag Jakobs brev 1:1-19A Hälsning och Tro och 

Fortsättning på sidan 16.

Juli
5 SÖNDAG
18.00 Lambohovsbön eller mässa

19 SÖNDAG
18.00 Lambohovsbön eller gudstjänst

Augusti
2 SÖNDAG
18.00 Lambohovsbön eller mässa

16 SÖNDAG
18.00 Lambohovsbön eller gudstjänst

23 SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön eller mässa

30 SÖNDAG
10.00 Lambohovsbön eller mässa

September
2 ONSDAG
08.30 Morgonbön

6 SÖNDAG
15.00 Bön eller gudstjänst
 i kapellet, Gamla Linköping

Bibelläsningsplan sommaren 2020

de mest inflytelserika första kristna ledarna. 
När Stefanos hade blivit den första martyren 
flydde de kristna och församlingen sking-
rades (Apg 8:1). Då skickade pastor Jakob 
detta brev för att vägleda och uppmuntra sina 
församlingsmedlemmar mitt i svårigheter, 
prövningar och förföljelse. Eftersom att de 
flesta av medlemmarna var judekristna gör 
han flera referenser till gammaltestamentliga 
personer såsom Abraham (2:21), Rachav 
(2:25), Job (5:11) och Elia (5:17). Du kan 
läsa mer om Jakob i Joh 7:5, Gal 2:9 samt 
Apg 12:17, 15:13ff och 21:17–26.

Budskapet i brevet/predikan är uppma-
ningar om hur kristna bör leva: när de blir 
förföljda av andra är det extra viktigt att inte 
bråka inom gruppen och att försöka göra gott 
mot varandra. Därför varnas det mycket för 
att hålla tungan i schack (1:19, 3:1–12) och 
uppmuntras till att ”[b]li ordets görare, inte 
bara dess hörare” (1:22, 2:14–26). Paulus 
skriver i sina brev att vi blir frälsta genom 
tron och inte genom laggärningar (se t.ex. Gal 
2:16, Ef 2:8) – Jakob säger inte emot detta, 
men betonar att tron behöver få uttryck i goda 
gärningar som vittnesbörd om en levande 
tro (2:17–18). Därför är detta brev särskilt 
lämpligt att läsa i Corona-tider, när vi kanske 
är extra lättretliga och då det dessutom finns 
behov av att hjälpas åt med goda gärningar. 
Kanske känner vi också just nu extra mycket 
igen oss i svårigheterna om att göra upp planer 
för morgondagen, och kan behöva ta till oss 
uttrycket ”Om Herren vill” (4:13–15).

Några pärlor i brevet är texterna som hand-
lar om bönens kraft (5:13–16) och löfte om 
bönesvar (1:5), samtidigt som det kan väckas 
vissa funderingar kring vad det innebär att vi 
inte ska be med tvivel (1:6) eller be illa (4:3). 
Det finns också goda uppmaningar om hur 
vi bör behandla fattiga och utsatta, genom 
att inte göra skillnad på människor (jfr Rom 
2:11) och inte heller förgås i strävan efter 
rikedom (1:11, 2:1–13). Istället ska vi växa 
i vishet, barmhärtighet och frid (3:13–18). 

Som sista pärla får vi ta till oss några ord 
som ger både tröst och hopp, oavsett vilken 
situation vi befinner oss i: ”[n]ärma er Gud, 
och han skall närma sig er” (4:8). 

MARIA LINDER
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ofrånkomlig (Uppenbarelseboken 6:8-11)
Onsdag Hesekiel 15:1-8 Jerusalem den odugliga 
vinstocken (Jesaja 5:1-7)
Torsdag Hesekiel 16:1-14 Jerusalem, Guds hittebarn 
och hustru (Rut 3:1-11)
Fredag Hesekiel 16:15-34 Jerusalem, den otrogna 
hustrun (Jesaja 39:1-8)
Lördag Åttonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Andlig klarsyn: Matteusevangeliet 7:13-14, Jeremia 
7:1-7, Romarbrevet 8:14-17, Psaltaren 119:30-35

Vecka 32 Söndag 2 augusti-lördag 8 augusti
Söndag Hesekiel 16:5-43 Den otrognas straff (Hosea 
2:8-13))
Måndag Hesekiel 16:44-58 Jerusalem jämförs med 
Samaria och Sodom (Matteusevangeliet 11:20-24)
Tisdag Hesekiel 16:59-63 Herrens nya förbund med 
Jerusalem (Romarbrevet 11:25-27)
Onsdag Hesekiel 17:1-24 Örnen, cedern och vin-
stocken (Matteusevangeliet 13:31-35)
Torsdag Hesekiel 18:1-20 Det personliga ansvaret 
(Matteusevangeliet 25:31-46)
Fredag Hesekiel 18:21-32 Herrens rättfärdighet 
(Andra Petrusbrevet 3:8-13)
Lördag Nionde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Goda förvaltare: Lukasevangeliet 16:1-13, Amos 8:4-
7, Andra Timotheosbrevet 4:1-7, Psaltaren 8

Vecka 33 Söndag 9 augusti-lördag 15 augusti
Söndag Hesekiel 19:1-14 Sorgesång över kungaätten 
(Andra Kungaboken 23:31-35)
Måndag Hesekiel 20:1-31 Återblick på Israels historia 
(Andra Moseboken 13:1-2)
Tisdag Hesekiel 20:31-44 Dom och räddning förut-
sägs för de deporterade (Femte Moseboken 4:25-31)
Onsdag Hesekiel:20:45-48 Profetia mot landet i söder 
1 (Jesaja 10:17-27)
Torsdag Hesekiel 21:1-7 Profetia mot landet i söder 2 
Fredag Hesekiel 21:8-17 Det slaktande svärdet 
(Jeremia 31:19-26)
Lördag Tionde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Nådens gåvor: Lukasevangeliet 9:46-48, Josua 24:16-
18, Första Korinthierbrevet 12:4-11, Psaltaren 28:69

Vecka 34 Söndag 16 augusti-lördag 22 augusti
Söndag Hesekiel 21:18-27 Babyloniens anfall mot 
Jerusalem förutsägs 
Måndag Hesekiel 21:28-32 Profetia om ammoniterna 
och svärdet 
Tisdag Hesekiel 22:1-16 Profetia mot Jerusalem, den 
blodbefläckade staden (Femte Moseboken 27:25)
Onsdag Hesekiel 22: 17-22 Israel som slagg i 
smältugnen (Malaki 2:17-3:1-12)

bli stum 
Onsdag Hesekiel 4:1-17 Förutsägelse om Jerusalems 
belägring (Apostlagärningarna 10:9-14)
Torsdag Hesekiel 5:1-17 Profetens rakning: En bild av 
folkets förintelse (Lukasevangeliet 3:1-14)
Fredag Hesekiel 6:1-14 Profetia mot Israels offerplat-
ser (Tredje Moseboken 26:29-39)
Lördag  Apostladagen: Rubrik: Sänd mig: Markus-
evangeliet 3:7-19, Jeremia  1:4-10, Romarbrevet 
16:1-7, Psaltaren 40:6-12

Vecka 29 Söndag 12 juli-lördag 18 juli
Söndag Hesekiel 7:1-17 Straff och dom förutsägs 
(Jesaja 13:1-22) 
Måndag Hesekiel 8:1-4 Heskiel förs till Jerusalem i 
en syn (Tillägg till Daniel C:36-39)
Tisdag Hesekiel 8:5-18 Avgudadyrkan vid templet 
(Ordspråksboken 1:28-35)
Onsdag Hesekiel 9:1-11 Mannen med skrivdon och 
de sex dråparna (Uppenbarelseboken  15.1,6-8)
Torsdag Hesekiel 10:1-17 Keruberna (Första Kunga-
boken 8:10-11)
Fredag Hesekiel 10:18-22 Herrens härlighet lämnar 
templet (Hesekiel 1:4-18)
Lördag Sjätte söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Efterföljelse: Lukasevangeliet 9:51-62, Första Kunga-
boken 19:19-21, Första Korinthierbrevet 9:19-26, 
Psaltaren 15  

Vecka 30 Söndag 19 juli-lördag 25 juli
Söndag Hesekiel 11:1-13 Dom över Jerusalems 
ledare (Jesaja 10:20-27)
Måndag  Hesekiel 11:14-21 Trösteord till de bortförda 
(Andra Moseboken 6:7-8)
Tisdag  Hesekiel 11:22-24  Herrens härlighet lämnar 
Jerusalem (Sakarja 14:1-19)
Onsdag Hesekiel 12:1-20 Förutsägelse om deporta-
tion (Jesaja 20:1-6)
Torsdag Hesekiel  12:21-28 Synerna skall bli verklig-
het (Andra Petrusbrevet 3:1-13)
Fredag Hesekiel 13:1-16 Verop över falska profeter 
(Matteusevangeliet 7:15-23) 
Lördag Kristi förklarings dag: Rubrik: Jesus förhär-
ligad: Lukasevangeliet 9:28-36, Andra Moseboken 
40:34-38, Uppenbarelseboken 1:9-18, Psaltaren 
89:12-18

Vecka 31 Söndag 26 juli-lördag 1 augusti
Söndag Hesekiel 13:17-23 Verop över falska profetis-
sor (Matteusevangeliet  24:11-14)
Måndag Hesekiel 14;1-11 Varningsord till avgudadyr-
karna (Andra Thessalonkerbrevet  2:7-12)
Tisdag Hesekiel 14:12-23 Domen över Jerusalem är 

Bibelläsningsplan Fortsättning från sidan 15.

prövning (Petrus första brev 1:1-2)
Onsdag Jakobs brev 1:19B-27 Ordets hörare och 
ordets görare (Jesaja 58:10-11)
Torsdag Jakobs brev  2:1-13 Rika och fattiga (Femte 
Moseboken 1:16-17)
Fredag Midsommardagen: Rubrik: Skapelsen: Mar-
kusevangeliet 6:30-44, Första Moseboken 9:8-17, 
Kolosserbrevet 1:21-23, Psaltaren 104:1-13
Lördag Johannes döparens dag: Rubrik: Den Högstes 
profet: Lukasevangeliet 1:67-80, Jesaja 42:5-9, Apost-
lagärningarna 10:37-38, Psaltaren 96 

Vecka 26 Söndag 21 juni-lördag 27 juni
Söndag Jakobs brev 2:14-26 Tro och gärningar 
(Femte Moseboken 6:1-4)
Måndag Jakobs brev 3:1- 12 Tungan är en eld (Femte 
Moseboken 1:19-46)
Tisdag Jakobs brev 3:13-18 Vishet från ovan 1 (Jesaja 
32:14-18)
Onsdag Jakobs brev 4:1-12 Vishet från ovan 2 (Andra 
Moseboken 20:4-6)
Torsdag Jakobs brev 4:13-12 Varning för övermod 1 
(Ordspråksboken 27:1-2)
Fredag Jakobs brev  5:1-6 Varning för övermod 2 
(Mika 2:1-15) 
Lördag Tredje söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Förlorad och återfunnen: Lukasevangeliet 15:11-32, 
Jesaja 51:1-3, Första Petrusbrevet 5:5-11, Psaltaren 
119:170-176 

Vecka 27 Söndag 28 juni-lördag 4 juli
Söndag Jakobs brev 5:7-12 Herrens ankomst är nära 
(Andra Moseboken 34:4-6)
Måndag Jakobs brev 5:13-18 Bönens kraft (Första 
Kungaboken 17:1-6)
Tisdag Jakobs brev 5:19-20 Syndaren ska återföras 
(Ordspråksboken 10:12 )
Onsdag Hesekiel 1:1-3 Tid och plats för Hesekiels syn 
(Andra Kungaboken 24:8-16)
Torsdag Hesekiel 1:4-28 Hesekiels syn: De fyra varel-
serna och Herrens härlighet (Uppenbarelseboken 4)
Fredag Hesekiel 2:1-10 Hesekiel kallas till profet. 
Bokrullen 1 (Matteusevangeliet 10:1-15)                                                                                                       
Lördag Fjärde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Att 
inte döma: Lukasevangeliet 6:36-42,  Hesekiel 18:30-
32, Galaterbrevet 6:1-7, Psaltaren 62:2-9 

Vecka 28 Söndag 5 juli-lördag 11 juli
Söndag Hesekiel  3:1-15 Hesekiel kallas till profet. 
Bokrullen 2 (Uppenbarelseboken 10:8-11)
Måndag Hesekiel 3:16-21 Hesekiels uppdrag som 
väktare (Johannesevangeliet 6:47-59)
Tisdag Hesekiel 3:22-27 Profeten skall fängslas och 



På kulturfronten

Idingstadgruppen ställer ut!
Idingstadgruppen är en grupp, som lärt känna 
varandra genom vårt måleri. Samtliga i grup-
pen har ngn form av konstnärlig utbildning.

Det hela började år 2000 och genom åren 
har gruppen vuxit. Under många år har vi 
hyrt in oss på Idingstad Säteri någon långhelg 
varje vinter för att måla tillsammans. Vi har 
också gjort längre resor varje år, både regionalt 
och utomlands för att måla tillsammans och 
ibland för att delta i kurser.

När vi träffas för att måla tillsammans, 
dröjer det sällan lång stund innan tystnaden 
lagt sig totalt och samtliga är försjunkna i 
ett gemensamt flow. Arbetssätt och teknik 
skiljer sig samtidigt som vi stöttar varandras 
utveckling.

Detta är vår första gemensamma utställ-
ning på galleri.

Medlemmarna i gruppen är Agneta Dager-
sten, Elsie Weyde, Emma Hallenberg, Gun-
Marie Gunnarsson, Maria Sandell, Susanne 
Hamlin Lindqvist, och Tina Liljegren.

Utställningen öppnar lördag 22 augusti 
kl 13.00.  Konstnärerna och Gallerigruppen 
är medvetna om att utställningen kan bli 
modifierad (ingen vernissage) alternativt 
helt inställd. Men tills vidare kör vi vidare 
enligt plan.

ELSIE WEYDE, IDINGSTADGRUPPEN
STURE BERG, GALLERIGRUPPEN

Höstens övriga utställningar
Lördag 3 oktober kl 13.00. Ulf Flenberg, glas-
konst 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 till Galleriet i höst! 
BIRGITTA JACOBSSON

Inbjudan att delta i jul- och nyårsutställ-
ningen i Galleri Magnifik
Gallerigruppen planerar nu för att ha en in-
tern utställning i vårt Galleri under perioden 
12 december 2020-14 januari 2021. Utställ-
ningen 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 me-
nas att den som ställer ut ska vara församlings-
medlem 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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Idingstadgruppen kan förhoppningsvis ställa ut som plane-
rat i Galleri Magnifik från och med 22 augusti.

Torsdag Hesekiel 22:23-31 Profetia mot ledare och 
folk i Israel (Sefanja 3:1-10)
Fredag Hesekiel 23:1-4 Ohola och Oholia, två 
otrogna systrar (Jeremia 3:6-18)
Lördag Elfte söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Tro 
och liv: Matteusevangeliet 23::1-12, Jesaja 1:10-17, 
Jakobsbrevet 1:22-25, Psaltaren 143:6-10

Vecka 35 Söndag 23 augusti-lördag 29 augusti
Söndag Hesekiel 23:5-10 Oholas otrohet med As-
syrien (Andra Kungaboken 15:17-20)
Måndag Hesekiel 23:11-35 Oholivas otrohet med 
Babylonien och Egypten (Jeremia 25:1-14)
Tisdag Hesekiel 23:36-49 Oholas och Oholivas brott 
och straff (Jeremia 7:9-11)
Onsdag Hesekiel 24:1-14 Jerusalem, en ärgig gryta 
(Andra Kungaboken 25:1-7)
Torsdag Hesekiel 24:15-27 Hesekiels hustrus död 
förebådar Jerusalems fall (Jeremia 16:7-9)
Fredag Hesekiel 25:1-7 Profetia mot Ammon (Amos 
1:13-15)
Lördag Tolfte söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Friheten i Kristus: Markusevangeliet 2:23-28, Andra 
Moseboken 23:10-12, Galaterbrevet 4:31 – 5:6, Psal-
taren 145:13b-18

Vecka 36 Söndag 30 augusti-lördag 5 september
Söndag Hesekiel 25:8-11 Profetia mot Moab (Obadja 
9-15)
Måndag Hesekiel 25:12-14 Profetia mot Edom 
(Psaltaren 137:7-8)
Tisdag Hesekiel 25:15-17 Profetia mot Filisteerna 
(Sakarja 9:5-7)
Onsdag Hesekiel  26:1-21 Profetia mot Tyros (Up-
penbarelseboken  9:13-21)
Torsdag Hesekiel 27:1-36 Sorgesång över skeppet 
Tyros (Jesaja 23:1-5)
Fredag Hesekiel 28:1-10 Profetia mot Tyros kung 
(Apostlagärningarna 12:20-23)
Lördag Trettonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: 
Medmänniskan: Matteusevangeliet 7:12, Jeremia 
38:7-13, Romarbrevet 12:10-21, Psaltaren103:1-6
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På kyrktorget

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 utrym-
met 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 @mis-
sionskyrkankonferens.

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 inbetalnings-
kort 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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Livet i Lambohovskyrkan

Livet i Lambohovskyrkan
Pandemier är inget nytt i världshistorien. Vi 
är kallade att vara barmhärtiga, som Fadern 
är barmhärtig. Guds folk har genomlevt 
och dött i olika virusutbrott. Vi vet att man 
frimodigt bad för sjuka i den kristna kyrkan 
och många tillfrisknanden har skrivits ned. 
Men vi förstår att allt inte är nedtecknat och 
att alla inte blev friska. I 2 Tim 4:20 berättar 
Paulus att ”Erastos stannade kvar i Korinth 
och Trofimos, som var sjuk, lämnade jag i 
Miletos.” Nu kan det ju betyda att Trofimus 

var sjuk, men blev helad, men det kan också 
betyda att han var för sjuk för att resa vidare 
med Paulus. 

 När en epidemi bröt ut så tog ofta de 
välbeställda sina familjer och saker och flydde 
från området. Teologen och forskaren N T 
Wright har gjort mig uppmärksam på att en 
av de saker, som utmärkte den tidiga kyrkan, 
var att de inte flydde. Jesus vänner, som vis-
ste att Jesus i handling och ord visat på Guds 
barmhärtighet, stannade kvar för att vårda de 
sjuka med uppenbar risk att själva insjukna 

och dö. Ingen är osårbar.
Våra diakoner i pastoratet 

leder vårt barmhärtighets-
arbete i denna tid. Jag bad 
dem skriva ner lite av allt 
de håller i och här kommer 
deras svar: vanliga diakonala 
uppdrag som samtal och olika 
former av hjälp med ekono-
miska behov; andakter fast i 
mindre skala och i alternativ 
form ex. Facebook; hjälp till 
församlingsbor i riskgrupper 
att handla mat och hämta 
medicin på apotek, Mathjäl-
pen, hålla hoppet uppe (bl.a. 
genom att planera för sommar 
och höst); bönevandring runt 
US; extra samtal pga. ökad 
oro/ensamhet; ökat samarbete 
med bl.a. Råd & Stöd i Lam-
bohov och Coop; insamling 
av skänkta torrvaror, som 
delas ut till behövande främst i 
Lambohov; hålla kontakt med 
våra 70 + som vanligtvis kom-
mer till våra daglediggrupper 
genom promenader, telefon-
samtal, besök med blommor 
i dörren, besök med musik 
utanför servicehus mm…

 Nåd och frid!
LEIF JARLBJÖRN 

FÖRSAMLINGSHERDE LAMBOHOV



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

Missionskyrkans egen
brödleverantör

Tårtor, smörgåstårtor, matbröd,
kaffebröd, smörgåsar, sallader.

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

”Allt från den fina bröllopsmiddagen till 
den enklare tillställningen.

Vi har något för alla!”

Bröllop • Catering
Lunchservering

Telefon 013-13 77 97
Industrigatan 15 • 582 77 Linköping

www.restaurangviktor.se

Öppettider: Måndag-Fredag 07.00-18.00,
Lördag 08.00-16.00, Söndag 10.00-16.00.

Välkommen!

telefon 013-24 98 21

 Måndag-Torsdag: 11.00-14.00
 Fredag-Söndag: Stängt

Stängt 1 juni-9 augusti. 
Öppnar igen 10 augusti.

Personlig service dygnet runt.

Besök oss gärna på www.capellaab.se
Kontakt: info@capellaab.se

Som medlem får du bl a följande förmåner:
•	 Goda möjligheter att vinna konst 
•	 När du köper konst i Galleri Magnifik erhåller 

du 10 % avdrag
•	 Intressanta besök hos konstnärer och andra 

utställningar
•	  Skriftlig inbjudan till Galleri Magnifiks vernis-

sager

BLI MEDLEM I 
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

Årsavgift 300 kr (studerande 150 kr). Betala till 
plusgiro 18 30 546-6. Märk inbetalningen med 
namn och mailadress!
Frågor till kassör Arne Jacobsson, tel 070-291 99 
13, epost arne@jacobsson.se

Konst-
föreningen

Vi har bytt namn!

Ingela      Kicki      Bibbi      Jennie          Pernilla       Hanna       Maud    Marianne    Malin    Johanna

Tel 013-12 20 59
Apotekaregatan 10, 582 27 Linköping

www.facebook.com/MartasCafe



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

Emelie Birgersson.

Var rädda om varandra och sprid mycket glädje och kärlek bland de du möter på din väg!
Välkommen till intervju per mail, 
Emelie Birgersson! Tack!
Du är östgöte uppvuxen i Åtvidaberg. 
Berätta om några barndomsminnen 
eventuellt relaterade till kristen miljö.
Det stämmer bra. Jag har fina och 
ljusa minnen från barndomen i 
Åtvidaberg och många av dem är 
kopplade till kyrkan. Det var en 
varm och härlig församling som 
jag fick förmånen att växa upp i, 
med många barn i samma ålder 
vilket medförde att jag tillbringade 
flera kvällar i veckan på aktiviteter 
som Nying och barnkör och sön-
dagsgudstjänster såklart. Jag har 
också minnen från församlings-
helger, Gökottor och auktioner, alla lika roliga 
att se tillbaka på. Min barndom var fylld med 
mycket musik och det spelades både i hemmet, 
kyrkan och i skolan. Hemma hade vi ett piano i 
vardagsrummet, som jag ofta spelade på. När jag 
var sju år fick jag mitt första egna piano (en liten 
elorgel) som jag fick ha på mitt rum.
Du är mycket musikalisk. Det har vi lärt känna dig som 
i Missionskyrkan i Linköping. Men det återkommer 
jag till senare i intervjun. Du startade din musikaliska 
utbildning i Göteborg har jag förstått. Berätta för oss!
Ja precis. Som jag tidigare berättade så var musik 
ett ständigt inslag under mina unga år, vilket lade 
grunden för mitt val i livet. Förutom i kyrkan så 
spelade jag alltid på skolavslutningarna och kon-
serter som kommunala musikskolan anordnade. 
Jag visste redan när jag var tio år att jag ville bli 
musiklärare. Efter högstadiet flyttade jag till Norr-
köping för att läsa på musikgymnasiet. Det var tre 
lärorika och givande år. Det följdes av ett år på 
musiklinjen på Ljungskiles Folkhögskola, innan jag 
sökte in till Högskolan för Scen och Musik (även 
kallad Artisten) i Göteborg. Jag läste först två år på 
musiklärarprogrammet med instrumental inrikt-
ning piano men ville sen få mer tid att utveckla mitt 
pianospel, vilket ledde mig till musikerprogrammet 
för klassiskt piano, där jag gick i tre år.
Enligt mina anteckningar har du fortsatt dina musika-
liska studier i Italien. Berätta! Vi är nyfikna.
Det stämmer bra det. Det var en fantastisk 

möjlighet att få bo, studera och 
uppleva Italien. Jag bodde i Verona 
och gjorde mina studier på konser-
vatoriet där. Jag studerade piano för 
maestro Ambrosini och hade kam-
marmusik, musikhistoria och kör. 
Jag lärde känna många människor, 
fick chansen att lära mig språket (lite 
ringrostigt idag dock ) samt resa 
runt en hel del i landet. Jag har gjort 
många återbesök, sedan jag flyttade 
därifrån och ska med min fästman 
resa dit när pandemin är över och 
gränserna öppna igen.
Nu arbetar du som lärare i vår kommuna-
la musikskola Kulturskolan. Något du vill 
lära oss om din dagliga verksamhet där? 

Ja, jag är sedan hösten 2016 anställd som piano-
lärare på Kulturskolan och trivs mycket bra med 
eleverna och kollegorna. Jag har till största delen 
pianolektioner, enskilt eller i grupp i alla åldrar. 
2019 utbildade jag mig till Suzukipedagog och 
startade en Suzukigrupp för piano i höstas med 
barn i åldrarna 4-6. Det är ett väldigt roligt och 
varierande jobb. Alla elever är unika vilket gör att 
varje möte blir unikt. Åldersspannet är mellan 4 
och 18 år vilket också bidrar till den stora variatio-
nen. Utöver det så har jag bland annat en kör för 
nyanlända barn tillsammans med en kollega och 
så är jag ackompanjatör till elever på konserter.
Och nu åter till din insats i Missionskyrkan. Du ledde 
kören Revoice under ett år. Jag minns ditt mycket 
medryckande sätt att dirigera den kören. Den kören är 
tydligen mycket uppskattad bland studenter. Förklara!
Revoice är en fantastisk kör! Jag är verkligen glad 
och tacksam för tiden jag fick leda den. Kören 
bildades 2015 av Hanna Örnberg och Jacob 
Wessbo. Redan vid första övningen var det mer än 
60 stycken studenter där, redo att sjunga. Jag tror 
att det höga antalet deltagare talade för behovet 
av en gemensam aktivitet för just unga vuxna. 
Sedan tror jag också att gospelmusiken självklart 
lockade många att komma. Jag fick först förmånen 
att vikariera några månader under våren 2015 och 
sedan fick jag leda kören igen under 2017-2018. 
Du ser fram emot ett giftermål i sommar. Något du vill 
inviga oss i?

Ja, jag och min blivande make Fredrik ska gifta 
oss 27 juni i Vårdnäs kyrka och vi ser mycket fram 
emot den dagen. Maria Linder ska viga oss vilket vi 
är mycket glada för. Vi hade planerat för ett stort 
bröllop med många gäster men p.g.a. pandemin så 
får vi nu hålla oss till restriktionerna och minska 
antalet gäster. Det förtar dock inte glädjen i att få 
gifta sig och vi hoppas och ber att det ska gå att 
genomföra trots det rådande läget.
Framtidsplaner i övrigt?
Nja, vi hade planerat att resa med tåg runt i Europa 
efter bröllopet men vi får nog hålla oss innanför 
Sveriges gränser i sommar och skjuta på resan till 
framtiden. I övrigt så är de flesta framtidsplanerna 
satta på paus tills pandemin släpper. Vi får helt 
enkelt ta en dag i taget.
Något du och din blivande make uppskattar särskilt i 
Missionskyrkan? Något ni saknar? 
Jag har alltid upplevt församlingen som mycket 
varm, öppen och välkomnande. Jag har ju mest 
medverkat som musiker i olika sammanhang och 
på den fronten är det inget jag saknar. Snarare 
tvärtom - fantastiskt roligt att som pianist nu få 
möjligheten att spela på den nya flygeln.  Om 
det är något som jag funderat på så är det kanske 
en Alpha-kurs/grundkurs i kristen tro för de män-
niskor som söker sig till kyrkan och önskar lära sig 
mer om verksamheten men det kanske kommer 
någon gång i framtiden. 
Allt vad som sagts i den här intervjun förutsätter att livet 
ska normaliseras efter tiden med Coronaviruset. Vad kan 
vi lära av det mänskligheten upplevt hittills?
Coronapandemin är ju en enorm kris som drabbat 
hela världen väldigt hårt. Jag känner med dem som 
mist någon i tragedin. Det som vi kan lära oss av 
detta, förutom att hålla vår handhygien , är väl 
att uppskatta de vi har runt oss ännu mer. Jag tror 
också att många stressade människor (inklusive mig 
själv) har kunnat känna ett större lugn när världen 
gått på paus, vilket gjort att både människor och 
natur har fått en chans till återhämtning. Jag ser 
dock fram emot den tid då vi får omfamna varan-
dra igen. Många kramar innestående! 

Något du vill hälsa läsaren av Medljus?
Var rädda om varandra och sprid mycket glädje 
och kärlek bland de du möter på din väg!
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