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På klotet

Betraktelse

Jag säger bara ”längtan”, det räcker Församlingens mis
I DAG NÄR JAG SÄTTER MIG för att skriva dessa rader är
det sista dagen på min vecka som jourhavande
pastor i Missionskyrkan. Sooom jag har njutit.
Av vad då? Jo, både tisdag och torsdag har jag
haft förmånen att möta vänner i församlingen.
De har uttryckt en sådan glädje över att mötas
och de har uttryckt en längtan efter att allt
ska ”bli som vanligt”, dvs. att kyrkan ska
öppnas, Martas Café ska öppnas och vi får
fira gudstjänst tillsammans, som vi brukat.
Idag när jag skriver, har det varit en av
sommarens allra varmaste dagar. Somliga
har promenerat nedanför vårt hus utmed
Stångåpromenaden, men jag tror att ännu fler
hoppat över dagens promenad pga. värmen.
Varför? Jo, att vara i solen gör att vi blir trötta
och törsten gör sig akut påmind. Då vi är ute
i värmen ett tag måste vi dricka annars dör
vi. Då är det som om hela kroppen ropar
efter en kall Cola, klart friskt vatten, te, saft
eller en kall öl. Bara det är något flytande.
Inget substitut duger då. Hur mycket vi än
gillar grillad mat, en smarrig sallad eller stora
glassar, så kan inget kompensera för drycken.

”Som hjorten längtar
till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o
Gud”. Ingen grässlänt eller skuggig träddunge duger som ”i stället för” vattenbäcken
för hjorten.
Och varför fundera över det? Det får mig
att i överförd betydelse tänka på vårt förhållande till Missionskyrkan i Linköping och den
gemenskap vi upplever här. Från Coronatiden

har vi vant oss vid att fira gudstjänst framför
datorn, när vi vill och som det passar oss som
individer. Jaget bestämmer över tid och plats.
Vi har fått nya vanor och de behöver inte vara
dåliga i sig. Det kan finnas fördelar, men det
är även negativt.
BIBELN GER OSS EN VACKER BILD av församlingen.
Församlingen är som en kropp. Inte nödvändigtvis solkysst. Församlingskroppen består
av många olika kroppsdelar. Varje kroppsdel
behöver andra kroppsdelar för att fungera
och komma till sin rätt. Inte en enda del kan
eller ska leva för sig själv. Vet du, så tänker jag
att det är hos oss också. Det är därför det är
viktigt att ta längtan efter hela församlingen
på allvar. Vi behöver varandra och ingen kan
leva som en solitär. Det blir bara fel. Du
kanske bara längtar lite, men andra kan längta
mycket efter just dig för du betyder mycket.
Ska vi komma överens om att ta längtan på
allvar och låta den föra oss samman så många
vi är? Så låt oss ta längtan på allvar. Längta
seriöst – religiöst. Och du, jag för min del
längtar efter just … dig!!
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Församlingens missionärer Andrea och Peter
Hermansson ger Medljus läsare en uppdaterad
rapport om hur Ecuador påverkats av Coronapandemin.

Pandemin drabbar världen med kraft och så
mycket som vi tog för givet förändras. Att
träffa vänner, att krama ett barnbarn, att
samlas till gudstjänst. Vi drabbas alla på ett
eller annat sätt. Samtidigt förstår vi att för de
flesta av oss här i Sverige är påverkan i våra liv
inte så omfattande.
Ecuador nämndes i början av pandemin
som ett av de värst drabbade länderna, när
sjukvårdssystemet inte räckte till och de döda
kropparna blev liggande på gator. Förutom
smittan och dödstalen så drabbades landet
ekonomiskt. Vänner berättar om hur så
gott som all inkomst helt plötsligt försvann.
Pastorer berättar om maktlösheten inför att
se församlingsmedlemmar som under veckor
bara kunnat äta ris, utan något till, och hur
församlingens ekonomi inte tillåtit att man
kunnat hjälpa.
NÄR VÄRLDEN SKAKAR så blir kyrkans gränsöverskridande identitet än mer viktig. Vi är en
kyrka och vi hör ihop. Vi hjälper de syskon
som just nu behöver hjälp. Vi är kyrka genom
vår tillhörighet till varandra. Om vi sänker
blicken och väljer bort de stora utmaningar,
som det innebär, så tappar vi något och missar
i trohet till den kallelse som Jesus har gett oss.
Equmeniakyrkan har skickat stöd till systerkyrkor runt om i världen, i Ecuador har det
inneburit matpaket och visst ekonomiskt stöd
till pastorer som blivit av med sin lön. Tacksamheten är stor, behoven är ännu större. Stöd
gärna genom ett bidrag till Equmeniakyrkans

ssionärer: Perspektiv på pandemin

RPG ställer in så länge...
Höstens närmar sig och vi i RPG, Missionskyrkan, hade förhoppningar att vi
som vanligt skulle kunna bjuda in till
ett intressant och bra program, som vi
planerade under våren. Men som ni alla
förstår är inte detta möjligt! Vi hoppas
att förutsättningarna skall komma för
samlingar igen för oss äldre, så att vi kan
bjuda in till våra RPG-sammankomster
som vanligt. Vi återkommer så snart förutsättningar finns för programverksamhet
med information i Medljus!
BIRGITTA LARSSON

Församlingens missionärer Andrea och Petter Hermansson rapporterar om läget i Ecuador under Coronapandemin.

katastroffond, swisha till 900 32 86 och märk
med “corona” eller via bankgiro 900-2386.
FÖR VÅR DEL, SOM FAMILJ, innebär situationen att vi
inte kommer åka tillbaka hem till Ecuador i
höst, men förhoppningsvis i början av 2021.
Arbetet handlar för vår del om att finnas med
via distans i projekt och själavård. Mentorsteamet vi har arbetat med de senaste åren har
lyckats samla pastorer via videokonferens och
lyft frågor om ångest, rädsla och tvivel. Ingen
vet vad som kommer hända och hur illa det
kan bli, men i gemenskap och öppenhet
kan vi växa tillsammans. Andrea finns med i

det nya projektet mot våld i nära relationer,
som kyrkan har startat på kusten. Behoven
är enorma, men projektets genomslagskraft
är redan tydlig. Kommuner och skolor ber
om hjälp. Genom det rykte som man hunnit
bygga upp har övergrepp kunnat följas upp,
tillsammans med de advokater, som myndigheterna har ställt till förfogande.
Mission är att gestalta tillhörigheten till
varandra. I alla de stormar som kommer över
oss och mitt i stormen får vi fördjupas i vår
tillhörighet till Jesus Kristus, den fasta punkt
som genom årtusendens stormar står fast.
Mission är att våga vila i Honom och visa
vägen mot den enda som håller.
ANDREA OCH PETTER HERMANSSON

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

Dags för kyrkokonferens - ombuden från Missionskyr
Årets kyrkokonferens var planerad att hållas
i Malmö under Kristi Himmelsfärdshelgen. På
grund av rådande situation med Covid -19 beslutade kyrkostyrelsen att ställa in detta. Kyrkostyrelsen har istället beslutat att kyrkokonferensen
ska genomföras digitalt 18-27 september. För
ombuden innebär det att man behöver vara
uppkopplad digitalt stor del av dessa dagar. Kyrkokonferens öppnande och avslutande kommer
också att sändas digitalt på olika plattformar.
Medljus har ställt ett par frågor till församlingens
ombud.

Vilka förväntningar har du inför kyrkokonferensen?
Barbro Rosander

Jag har stora förväntningar på att det trots helt
digitalt, blir en värdefull och viktig konferens!
Temat för årets konferens är ju ”Till dessa
mina minsta”
Inspirerar mig särskilt - en kyrka för barn,
ungdom, vuxna och äldre- det är min önskan
att bli inspirerad av.
Amanda Wedberg

Ärligt talat vet jag inte riktigt vad jag ska
förvänta mig. Det blir väldigt spännande att
delta och se hur den digitala kyrkokonferensen kommer bli. Jag ser fram emot att delta i
diskussioner och samtal.
Lena Ekermo

Spännande att se hur det är med digital konferens. Kyrkoledarvalet är också en het fråga.
Marcus Lind

Egentligen har jag ganska höga förväntningar
då det är flera spännande frågor som ska avhandlas i år. Dock har hela situationen i samhället och den form som kyrkokonferensen nu
kommer att få lagt lite sordin på stämningen.

Anna Gardström

Det är svårt att ha några förväntningar eftersom konceptet är nytt för mig. Tyvärr har
jag nog mest farhågor om att det blir svårt att
känna delaktighet.
Hur ser du på att du som ombud kommer att
följa kyrkokonferensen digitalt?
Barbro Rosander

Idag lite förvirrande med det helt digitala! Jag
förväntar mig att vi ombud i vår kyrka kan
träffas personligt och samtala om de frågor/
motioner som är aktuella i kyrkokonferensen.

På gudstjänst

rkan berättar om sina förväntningar
Såklart hade jag föredragit att kunna träffas fysiskt för kyrkokonferens. Men jag ser
positivt på nya sätt att mötas. Kanske kan
det väcka nya insikter och redskap som kan
öppna dörrar i framtiden. Jag tycker det är
spännande att testa nya saker!

Men nu är läget så här- och då får man göra
det bästa av den situationen. Vi är ju ombud
för vår församling - inte bara för min egen del.
Det är större och kräver att jag är positiv och
gör mitt bästa för att förstå och kunna föra
vidare det som konferensen vill förmedla till
församlingen.

Lena Ekermo

Amanda Wedberg:

Amanda Wedberg

Mycket mer tid får läggas ner. Jag känner mig
inte bekväm med den här formen. Dock ska
sägas att Equmeniakyrkan har gjort ett bra
arbete med att göra hemsidan för kyrkokonferens tydlig.
Marcus Lind

Vi har ju sett under det här året att digitala
lösningar verkligen kan ha sina fördelar. Dock
är jag rädd att det ska bli en alltför hård ton
när samtal och diskussioner förs i skrift och
inte ansikte mot ansikte. Det blir en helt annan typ av möten. Jag hoppas att vi alla kan
locka fram och se det bästa i varandra. Det
sägs att verktyget vi ska använda ändå är bra,
så det ska bli spännande att lära sig det och
se hur det funkar!
Anna Gardström

Du skriver att man förväntas vara uppkopplade stor del av dessa dagar och det låter sig
inte göras när man arbetar. Jag tror att man
får fokusera på några frågor och hålla sig uppdaterad på hur diskussionerna går runt dessa.
Hur tror du att den uteblivna kontakten med
ombud från olika orter kommer att påverka
upplevelsen?
Barbro Rosander

Naturligtvis har det varit inspirerande och
mäktigt att träffa så många människor som
delar min tro och samma kyrka under många
år!!!

Det kommer nog bli en helt annan upplevelse
än om det hade varit en vanlig konferens. Jag
tror inte, att det kommer bli samma maffiga
känsla som när alla samlas för gudstjänst. Man
kommer heller inte kunna mingla runt bland
bekanta eller nya bekantskaper på samma sätt.
Så självklart kommer upplevelsen att påverkas
Lena Ekermo:

Det kommer inte att vara detsamma. Det är
ju en stor del av upplevelsen på en kyrkokonferens, att mingla bland folket.
Marcus Lind

För egen del kommer jag nog att ha svårt att
låta kontakter utebli. Snarare har jag mer än
inför tidigare konferenser haft kontakt med
andra församlingar för att höra hur olika församlingar och personer tänker i olika frågor.
Jag hoppas att det ändå ska gå att mötas/
umgås med andra på något fiffigt digitalt sätt.
Anna Gardström

Det är klart att mycket av det som konferensen i vanliga fall ger med möten med
människor och Gud inte kommer att ske. Jag
tänker att vi får ta igen det nästa år!
GUDRUN EKLUND

Från 6 september finns möjlighet att delta i gudstjänst på
plats i Missionskyrkan vissa söndagar. Du måste dock anmäla
dig först för att säkerställa at inte för många deltar.

Delta fysiskt på gudstjänst - anmäl dig!

Från och med söndag 6 september välkomnar
vi fysiska deltagare till våra gudstjänster.
Gudstjänsterna kommer också att fortsätta
att livesändas på Youtube precis som tidigare.
Det finns ett begränsat antal platser varje
söndag som behöver förbokas. Bokning görs
på församlingens hemsida (www.missionskyrkanlinkoping.se) och platser släpps varje
måndag samma vecka som gudstjänsten ska
firas. Det går också att ringa någon i personal
för att anmäla sig. För att få ett någorlunda
jämnt tryck kan en riktlinje vara att tänka
deltagande på plats varannan söndag. Givetvis
får vi alla delta i gudstjänster varje vecka via
webben. De som deltar i gudstjänsterna på
plats får gärna ta med sig eget kyrkfika. Det
kommer att finnas möjlighet att umgås på ett
coronasäkert sätt i Mariasalen.
Under september månad finns ett par
undantag:
13 september släpps inga platser då det är
konfirmationsgudstjänst
20 september deltar vi i ordinationsgudstjänsten från Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Gudstjänsten sänds över Youtube men
vi visar den också på storbild i kyrkan och
släpper platser till detta på samma sätt som
till övriga gudstjänster.
MARCUS LIND
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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

exp 013-24 98 01
Lediga dagar: Fredag och lördag.
BERNT ÅKERBLAD Vice församlingsföreståndare
mobil 0702-24 24 26
e-post bernt.akerblad@telia.com
MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812
Lediga dagar: Måndag och lördag.
Tjänstledig för studier på 50%.
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
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

Kontakta expeditionen och besök caféet!

Missionskyrkans expedition har från och
med 1 september telefontid måndag-torsdag
kl 09.00-12.00.
Martas Café har öppet måndag-torsdag kl
11.00-14.00. Varmt välkommen att komma
och fika eller äta lunch!
Kyrkkaffe i höst

På grund av åtgärder kring att minska smittspridningen av covid-19 kommer det inte att
serveras kyrkkaffe efter gudstjänsterna i höst.
Däremot är man välkommen att ta med eget
fika till kyrkan på söndagarna.
Dessutom är man välkommen att dricka
kyrkkaffe över det digitala verktyget Zoom.
Man klickar på en länk som finns i samband
med live-sändningen av gudstjänsterna på
Youtube samt på hemsidan. Väl där fikar
man och pratar i storgrupp eller i mindre
grupper. Det kommer att finnas en enkel
instruktionsfilm på hemsidan om hur man
använder Zoom, som är ett enkelt program att
använda men som förenklas ännu mer genom
att följa instruktionerna i filmen. Väl mött!
FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Konfirmationen 2020–2021

Går du i åttan och är nyfiken på kristen
tro, livet, relationer, Bibeln, rätt & fel, Jesus, varför vi finns mm.? Välkommen med
på konfirmationen! Under konfan får du
möjlighet att lära känna kristen tro genom
lektioner, gudstjänstbesök, andakter, sånger,
drama, personliga samtal och gemenskap med
andra. Vi ses ungefär tre fredagseftermiddagar
och en söndag i månaden, med start den 11
september. Under året hoppas vi också på att
kunna åka på en hösthajk och ett vårläger.
Tisdagen den 25 augusti kl.18.00 hålls en
informationskväll för dig som vill veta mer
om årets konfa. För mer information och
anmälan, kontakta pastor Maria Linder på
013–249812 eller maria.linder@missionskyrkanlinkoping.se.
MARIA LINDER
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Ny i stan? Student? Ung vuxen? Kul!

Här händer flera saker för just dig.
Gospelkören Revoice är en studentkör som
övar på onsdagar kl 18.30.
På söndagar kl 18.00 spelas mångkulturell
innebandy.
Några söndagar per termin äter vi ihop
”after church” (13 september, 18 oktober och
29 november).
En fredag i månaden finns en ekumenisk
bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan kl 20.00
(30 oktober, 20 november och 11 december).
För dig som är i ny i stan finns det särskilda värdar som möter upp i samband med
gudstjänsten (6 september, 20 september, 27
september), som hälsar dig extra välkommen
och ger information om församlingen.
Varje söndag firas gudstjänst kl 11.00 som
du anmäler dig till via hemsidan på grund
av begränsade platser, och varannan vecka
möts t-grupper (bönegrupper) på olika dagar
och tider.
Dessutom kan du finnas med som ledare
i Equmenias barn- och ungdomsgrupper
eller vara volontär i till exempel ljudgrupp,
servicegrupp eller informationen.
Välkommen till Missionskyrkan!
MARIA LINDER

Eftermiddagsträffarna vilar i höst

Eftermiddagsträffarna som Missionskyrkan
bjuder in till på måndagar, tillsammans med
S:t Lars församling, är på grund av rådande
omständigheter vilande under hösten. Vi startar verksamheten så snart det ur smittskyddssynpunkt är säkert att samlas igen.
Under hösten bjuder vi in till ”Öppet hus”
med fika och samtal måndagar och torsdagar
kl 11.00-12.00 med start 3 september, för den
som vill ha gemenskap under den period som
våra träffar för äldre pausar.
EVA MILTON

På kyrkbacken

Längtan efter att vara i kyrkan
mycket är Disney’s
Ringaren i Notre Dame som utkom 1997.
Den tecknade prästen i den stora katedralen
var den första prästen jag stötte på i livet. Jag
minns att han var snäll och verkade jobba
dygnet runt.* När zigenerskan Esmeralda
behöver fly finner hon en fristad i kyrkan,
där hon sjunger sin bön och får skydd över
natten bland nyfunna vänner.
Tjugo år senare, sommaren 2017, uppfyllde jag min barndomsdröm och åkte till
Paris för att besöka Notre Dame i verkligheten. Jag gick till katedralen flera gånger under
tvådagarsvistelsen i Paris för att upptäcka varje
vrå av kyrksalen, läsa om historian i skattkammaren och se utsikten från klocktornet. Min
själ längtade till denna kyrka och älskade att
vara där. En dröm hade verkligen uppfyllts.
EN FILM SOM PÅVERKAT MIG

NU ÄR VI I ETT LÄGE DÄR MÅNGA längtar efter att
komma till kyrkan. Jag hör människor vittna
om hur fantastiskt det är att ibland hitta en
kyrka som är upplåst och få gå in för att tända
ljus. En vanlig kommentar rör också saknaden
efter att mötas som församling – nog går det
att ta emot Jesus i nattvarden hemma framför
youtube-gudstjänsten, men att få ge varandra
fridshälsningen och dela måltiden som församling blir en begränsad upplevelse bakom
den egna data- eller tv-skärmen.
I kollegiet och ljudgruppen känner vi
oss bortskämda med att få fira gudstjänsten
på plats i kyrkan, även om vi inte heller har
möjlighet att göra det varje vecka på grund
av exempelvis permitteringar. Däremot är
det väldigt annorlunda att predika, musicera
eller prata i en kyrksal med enstaka personer
där, och istället rikta blicken in i en kamera.
För det är inte samma sak utan församlingen
på plats.
När jag går hem från kyrkan sent på kvällarna kan jag höra i luften om någon är kvar
eller inte. Om någon mer är kvar i kyrkan,
oavsett hur långt bort, finns det en vibration
i luften som avslöjar att jag inte är ensam
kvar. När jag är sist på plats finns istället en
”öronbedövande” tystnad som vittnar om att
jag är sista människan på plats. Den tystnaden
hör jag alltför ofta nu.

FOTO: PER LARSSON

DÄRFÖR KÄNNS DET OERHÖRT GOTT att vi äntligen
öppnar upp gudstjänsterna! Alla kommer inte
vara där samtidigt, men det finns nu i alla fall
möjlighet för alla som längtar att få komma
till kyrkan och fira gudstjänst på plats. Att få
samlas och mötas inför Guds ansikte, samtidigt och på samma plats. Något vi tagit för
givet förut, som nu snarare är en lyx.
Varför längtar vi till kyrkan, egentligen?
Varför räcker det inte för oss att delta i för-

samlingslivet hemifrån och vara Guds utsända
församling i vardagen?
Dels därför att ensam inte är stark. Vi
behöver varandra som Kristi kropp. Och dels
för att det är något särskilt med kyrkan. Ett
rum som är ”in-bett” så pass att bönerna sitter
i väggarna. En plats som innehåller stora kors
att fästa blicken på, rum för sakramenten,
stora utrymmen för folket att samlas på, biblar
och böcker att vägledas av, fika för stunder av
gemenskap, instrument som bär lovsången
osv. Helt enkelt sådant som gör oss till en
kyrka och församling. Därför längtar vi till
kyrkan, där vi får smaka på, förundras inför
och inspireras av Guds rymd, Jesu ledning
och Andens atmosfär.
HJÄRTAT BULTAR VID TANKEN på att ytterdörren kommer öppnas och stängas massvis på söndagar
framöver, av många som längtat efter att få
komma hit. Hjärtligt välkomna till kyrkan! Så
fortsätter vi be att vi alla får samlas samtidigt
snart igen.
*FOTNOT: Jag jobbar inte dygnet runt, såsom
prästen i Disneyfilmen. Under läsåret 2020–
2021 kommer jag att jobba 50% i kyrkan och
i övrigt vara tjänstledig för att plugga på EHS.
Under hösten kommer jag att läsa kurser i
”vetenskaplig teori och metod” samt ”föreståndarskap i kyrka och församling”. Under
våren kommer jag att skriva magisteruppsats
inom ämnet kyrkovetenskap. Jag berättar
gärna mer när vi ses :)

Maria
Linder
PASTOR
MED UNGDOMSANSVAR

Katedralen Notre Dame i Paris
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Studentpastor i Coronatider

Sjukhuspastor i Co

Medljus har tagit kontakt med studentpastor
Mattias Sennehed för att höra lite om hans upplevelser under coronatiden.

Medljus har tagit kontakt med sjukhuspastor Lars
Hermansson för att höra lite om hans upplevelser
under coronatiden.

På vilket sätt har dina uppgifter som studentpastor förändrats under coronapandemin?

På vilket sätt har coronan förändrat för de anställda på US?

Under våren blev mycket av mitt arbete med
studenterna i distansläge. Antalet kontakter
på universitetet minskade, eftersom en hel
del studenter åkte hem. Jag hade ändå många
goda samtal med studenter per telefon. Det
var viktigt, för jag kände att en del studenter
var i en utsatt situation. Vi började därför att
ha andakter på Facebook. Där har jag kunnat nå både studenter, personal och övriga
personer. Jag känner, att många har blivit
uppmuntrade av att få höra Guds ord.
Det är många studenter som har känt
ensamhet under våren. Vi har fortsatt att ha
dagliga andakter på måndagar, onsdagar och
fredagar på Facebook.
På vilket sätt har coronan påverkat studenterna?

Eftersom vi har förstått att många har känt
ensamhet, har vi för studenterna på läkarprogrammet haft samtal över det digitala
verktyget Zoom, där man har haft chansen
att prata med varandra och med oss om t ex
isolering och ensamhet. Det är viktigt, att
vara uppmärksam på ifall det blir mer psykisk
ohälsa i höst om coronapandemin fortsätter.
De nyblivna studenterna här i Linköping
har under denna tid inte kunnat ha några
stora fester, som man brukar ha vid termins-

Studentpastor Mattias Sennehed berättar om hur arbetet på
universitetet påverkats av Coronapandemin.

starterna. Det är ju naturligtvis viktigt med
säkerheten.
Församlingarna i Linköping är jätteviktiga
för studenterna. Jag blir glad, när vi kan återgå
till det normala.
Vad kan vi i Missionskyrkan göra för studenterna?

Det skulle vara trevligt med välkomstträffar i
den lokala församlingen t ex inbjudan till en
T-grupp eller en kör. Det är värdefullt att slå
vakt om vad församlingen kan göra för nya
studenter, så att de kan känna sig hemma och
få nya vänner.
intressant samtal! Lycka till i ditt
arbete som studentpastor!
Tack för ett

GUDRUN EKLUND

Det finns en krisberedskap på Universitetssjukhuset som går igång, om det händer något
stort och allvarligt. Och man sätter in en
särskild sjukvårdsledning med särskilda befogenheter. Mycket av detta fungerade utmärkt.
De har ett antal nivåer, 6-7 lägen.
När det var som allvarligast med Covid-19
var man uppe i det näst högsta läget. För
varje vecka utökades antalet IVA-platser och
vårdpersonal snabbutbildades. Man kom
dock aldrig upp till att utnyttja alla platser.
På intensiven och pandemiavdelningar
var personalsituationen ansträngd. Men på
andra avdelningar som tvingats bromsa sin
verksamhet och ställa in operationer var det
inte lika ansträngt.
Akuten fick egentligen in för lite patienter.
Många vågade inte åka in pga smittrisken,
eller man tyckte att de egna problemen var
för små. Hur många av dem som tog skada,
eller rentav dog, vet vi inte.
Steg för steg har det sedan blivit mer som
vanligt. Patienter kallas och operationer
genomförs i större utsträckning. Från 1 september återgår organisationen till ursprungsläget. Men besöksförbudet på avdelningarna
är förlängt till årsskiftet, åtminstone. Men
sjukhuskyrkan är inte hindrad att göra besök.
På vilket sätt har dina uppgifter som sjukhuspastor förändrats under coronapandemin?

På flera håll har Sjukhuskyrkan varit inblandade i omsorgen om pressad personal. Men
här i Linköping skulle psykiatrins personal
vara i främsta ledet i personalvården, på bekostnad av tillgängligheten i öppenpsykiatrin.

På regionfronten

oronatider

Annorlunda sommar på Klintagården

Sjukhuspastor
Lars Hermansson berättar
om Sjukhuskyrkans arbete
under Coronapandemin.

Även vi i den andliga vården kopplades in i
den beredskapen. Men än så länge har varken
de eller vi fått mycket mer att göra. Det sitter
ganska långt inne att söka samtalshjälp för den
som annars är frisk och stark. Men det kanske
kommer fram mer behov framåt hösten. De
spontana besöken som en del personal gjort
tidigare har gått förlorade när vi flyttat ifrån
huvudblocket. Nu måste man nästan ha bokat
möte för att ett samtal ska bli av.
Sjukhuskyrkan råddes av smittskyddsläkaren
att ställa in offentliga gudstjänster mm. Vi
fick direktiv om att bara besöka avdelningar,
dit vi blev kallade. Det innebar att vi inte
letade upp våra jobb eller försökte informera
personal i den utsträckning som vi brukar.
Men vi har alltid känt oss välkomna. I takt
med att verksamheten kommit igång på olika
håll involveras också vi i större utsträckning,
men vi har fortfarande mindre att göra än
normalt. Vi utnyttjar tiden med att jobba med
vad vi ytterligare kan erbjuda sjukvården och
persongrupper framöver.

Equmeniakyrkans sommargård på Öland, Klintagården, fick en annorlunda sommar 2020. Föreståndare Mikael Båge berättar.
EN ANNORLUNDA SOMMAR. I april/maj, när vi förberedde för sommaren trodde vi fortfarande
att programutbudet skulle kunna genomföras,
personal anställas och gården hållas öppen,
som vanligt.
Tyvärr blev rekommendationer och restriktioner från myndigheterna sådana att vi
tvingades ställa in programmet, stänga restaurangen och minimera personalstyrkan. Det
blev en midsommar utan samlingar i Oasen,
ingen dans kring midsommarstången eller
midsommarlunch i restaurangen. Alla läger
och större grupper avbokade sina vistelser.
Vecka 28-31 hade vi ändå gårdspastorer

som höll i kvällsandakter och fanns på gården
för de gäster som trots allt hade sökt sig till
Klintagården.
Vecka 29 kom solen och värmen till ön
och helt plötsligt var det fullt på campingen,
i stugor och rum. Sedan har sommaren och
gäster dröjt sig kvar, fram till nu. Det vi nu
ser fram emot är Skördefesten. Hur den blir i
år är ännu inte bestämt men det finns ju alltid
något att se på Öland och möjlighet att bo
på Klintagården.
Om vi sammanfattar säsongen redan nu
känns det som att den blir bättre än vad vi
vågade tro, vilket vi är tacksamma för.
MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE

intressant samtal! Lycka till i ditt
arbete som sjukhuspastor!
Tack för ett

GUDRUN EKLUND
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Sommargrandios
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Ungdomsdag i Skeda
Sommaren har minst sagt
blivit annorlunda på flera sätt
för var och en av oss, men
något som gjorde det lilla
extra för just min sommar
var heldagsträffen i Skeda. Jag
åkte dit med sexton stycken
andra från Linköpings Missionskyrka för att ta del av den
så efterlängtade lägerkänslan
tillsammans. Som inledning
på dagen samlades vi för morgonmöte och fika. Därefter
lekte vi ett par lekar ute i den
heta sommarvärmen. Lekarna
var underhållande och särskilt
optimala för att göra oss bekanta med varandra. Dagen
fortsatte med lunch, fika och
workshops. Jag själv deltog i en
workshop där eftertanke och
reflektion stod i centrum. Vi
ungdomar som valde detta gemensamma grupprojekt blev
först tilldelade tio frågor. Frågorna skulle vi i sin tur gestalta
i bilder som vi tills tiden nått
sitt slut blev uppmanade att
motivera för varandra på vilket
sätt våra tagna bilder hade en
personlig koppling till frågeställningarna. Några exempel
på frågornas komposition var
”Hur ser himlen ut?”, ”Vad är
kristen tro för dig?” och ”Vem
är din superhjälte?”. Det var
10

Vilmas bildtolkning av frågan: Hur ser himlen ut?

intressant att få höra olika personers tolkningar, men också
avkopplande att få tid för egen
fundering. Som medverkande
i lovsångsteamet var heldagsträffen oerhört givande och
innehållsrik. Genom min
kristna tro har jag hittat musiken, blivit del av en större
gemenskap och förstått vikten
i att dela med mig av den med
andra. Dagen avslutades med
party och andakt, innan vi
gav avsked till varandra och
reste hemåt. Jag talar nog för
många, inte minst mig själv,
när jag skriver att heldagsträffen var en minnesvärd dag
innehållande mycket skratt,
samtal och aktiviteter. Ifall
du frågar mig, skulle tanken
på att ha en liknande dag en
gång per vecka inte vara helt
orimlig.
VILMA THOLANDER

”Va? Blir det inget mer Grandios förrän i höst?” frågade några
ungdomar i juni. Det var inte
tanken från början men i och
med att många läger och resor
blev inställda i sommar plockade
vi upp deras idé och valde att fortsätta Grandiosterminen varannan
vecka även under sommaren!
Under året har vi satsat på att
göra Grandios tillsammans - alla
kan bidra med inslag till kvällarna. Både ledare och ungdomar
har ordnat aktiviteter, andakt,
musik och fika till tonårskvällarna. Därför har även många av
sommaraktiviteterna organiserats
och genomförts av ungdomar.
Det blev bland annat soxwars,
bad, pepparkakshustävling, chokladbollar, andakt och lovsång
med ukulelekomp. Utomhus när
vädret tillät och inomhus när det
behövdes.
Till hösten träffas vi som vanligt i Missionskyrkan varannan
fredag. Alla som går i högstadiet
eller gymnasiet är välkomna att
vara med!
STINA HOLMGREN UNGDOMSLEDARE

Välkommen till

Equmenias
årsmöte!

Fredag 9 oktober kl 18.00 är det

Equmenias årsmöte. Då fattar
vi en massa viktiga beslut om
vår förening för barn & unga
och om verksamheten.
På grund av rådande situation återkommer vi med
detaljer kring själva mötet
men spara datumet!

Vad vill du jobba med i framtiden?

EQUMENIASTYRELSEN

Kalendern

AKTIVITETER

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

Barnkören Joy! från 6 år

2

Genom att träffas, umgås, fika, sjunga och
spela får du utveckla relationen till ditt barn
och andra föräldrar. Ditt barn utvecklas
genom musik och rörelse. Sångstunden
varar ca 30 min, därefter fikar och leker vi
tillsammans.
Vi träffas på onsdagar med start 9 september. Kl 09.30 för barn 1-3 år (syskon är
välkomna). Kl 10.00 för barn 0-1 år. Obs!
Tiderna kan komma att ändras under terminens gång. Meddela vid anmälan om tiderna
har någon särskild betydelse för er, t.ex. förskolelämning/hämtning.
Kostnad: 20 kr/tillfälle eller 200 kr/termin.
Det går bra att anmäla sig till enstaka tillfällen
eller till hela terminen. Ställ gärna frågor om
du undrar något. Anmälan sker till Amanda
Wedberg, tel 070 652 82 62, amandawedis@
gmail.com Ange barnets namn, vilken grupp
ni vill vara med i och ev. specialkost.
Meddela även ovanstående om ni får
förhinder.
Under Covid-19 tiden gör vi vad vi kan för
att minska smittspridning genom att begränsa
leksaker/rekvisita i sångstunden och anpassa
fikaserveringen.
Varmt välkommen till oss på onsdagar!
Vi ses!

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

SEPTEMBER

Välkommen till Barnmusik i
Missionskyrkan!

BARN

17.30 Terminsstart: Barnkören Joy i
Lambohovskyrkan.
6 10.30 Ny i stan
13.00 Kickoff för alla ledare
12		
Konfaredovisning för konfirmander och föräldrar i Skeda.
13 11.00 Gudstjänst med konfirmationshögtid i Missionskyrkan.
13.00 After Church
20 10.30 Ny i stan
27 10.30 Ny i stan

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

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

Äventyrarscout, 13–16 år

torsdag18.00

Scout i Lambohovskyrkan

torsdag 18.00

Scout i Ekängen

torsdag18.00

Marre Staaf, 070–171 09 29
Daniel Hällgren, 073–091 69 31
Tomas Gardström, 070–639 15 47
Veronika Granat, 070–624 28 46
Monica Johansson, 073–370 03 44

9 18.00 Årsmöte
11 11.00 Gudstjänst med alla åldrar

UNGDOM

Söndag 6 september kl 13.00

har vi en kickoff i kyrkan
för alla Equmenias ledare!
Då kommer Chris McGee,
som är handläggare för
unga vuxna och lärjungaskap på Equmeniakyrkans
kansli, hit för att leda en
workshop och inspirera

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

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

ledarna inför ett nytt verksamhetsår i ett speciellt
läge för hela världen. Det
kommer också bli en del information angående hösten.
För anmälan och ytterligare
information, se hemsidan.
EQUMENIASTYRELSEN GENOM
MARIA LINDER

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

onsdag 17.30

Barnmusik, 0–3 år

OKTOBER

Equmenias ledar-kickoff

tisdag 17.00

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
fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångsmässa 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

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 september 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. Magnus Hesselstrand presenterar kapitlen 1-33 av Hesekiel. Rikard Roitto presenterar
Filipperbrevet. 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 tideräkning 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, naturkatastrofer 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
12

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 befinner 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). Hesekiel 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

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 fördjupa 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 sammanfattades 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 kommande 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 folket 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 förstörelse. 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.

rusalem: Min Gud, min Gud, varför har du
övergivit mig? Johannes döparen är lika rak
och rättfram i sitt tal om Guds dom, personligt 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 lärljungar 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, Johannes 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…

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-

Introduktion till Filipperbrevet

MAGNUS HESSELSTRAND

Skulle du kunna hålla humöret uppe och
engagera dig i andras problem, om du satt i
fängelse för din tro och du vet att du riskerar
att dömas till döden? Det är precis det Paulus
gör i Filipperbrevet. Enligt Apostlagärningarna sattes Paulus i förvar på grund av sin
förkunnelse flera gånger, kortvarigt fängelse
i Filippi (Apg 16), två års fängelse i Caesarea
Fortsättning på sidan 15.
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Gudstjänster och möten

Missionskyrkan
Samlingar för bön
• Morgonbön mån-fredag kl 08.50 i kyrksalen.
Uppehåll under sommaren.

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

September
3
TORSDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.
6
SÖNDAG 13:e efter Trefaldighet
10.30 Ny i stan
Läs mer på sidan 6.
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard
Medmänniskan. Marcus Lind. Anmäl
deltagande på plats - läs mer på sid 5.
7
MÅNDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.
10
TORSDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.

20
SÖNDAG 15:e efter Trefaldighet
10.30 Ny i stan
Läs mer på sidan 6.
11.00 Gudstjänst med ordination från
kyrkokonferensen
Lasse Svensson predikar. Vi tittar via
storbild i kyrkan. Anmäl deltagande
på plats - läs mer på sid 5.
11.00 Gudstjänst i Lambohovskyrkan
Ett är nödvändigt. Bernt Åkerblad.
21
MÅNDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.
24
TORSDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.
27
SÖNDAG 16:e efter Trefaldighet
10.30 Ny i stan
Läs mer på sidan 6.
11.00 Gudstjänst
Döden och livet. Marcus Lind. Anmäl
deltagande på plats - läs mer på sid 5.
28
MÅNDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.

Oktober

11
FREDAG
15.30 Konfirmationsläsningen startar
Föranmälan krävs!

1
TORSDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.

13
SÖNDAG 14:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med konfirmationshögtid
Enheten i Kristus. Maria Linder.
13.00 After Church
Läs mer på sidan 6.

4
SÖNDAG Den helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst
Änglarna. Ledningsgrupp Diakoni
och samhälle ansvarar. Anmäl deltagande på plats - läs mer på sid 5.

14
MÅNDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.
17
TORSDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.
14

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

Lambohovskyrkan
Från och med 17 augusti firar vi gudstjänst
igen. Självklart gör vi det i linje med gällande
riktlinjer för att minska risken för spridning
av Coronaviruset. Det betyder bl a att vi kan
vara max 50 personer totalt i kyrkorummet,
att vi håller avstånd och att den som är förkyld
stannar hemma.

September
2
ONSDAG
08.30 Morgongudstjänst
10
TORSDAG
17.30 Kvällsgudstjänst
13
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
16
ONSDAG
08.30 Morgongudstjänst
20
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
24
TORSDAG
17.30 Kvällsgudstjänst
27
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
30
ONSDAG
08.30 Morgongudstjänst

Oktober
4
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

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.

(Apg 21-26) och husarrest i Rom (Apg 28).
Både Paulus egna brev och Apostlagärningarna ger oss intrycket av en person, som
fortsätter med att jobba för det han tror på,
även när han är fängslad.
Troligen skrevs Filipperbrevet under husarresten i Rom där han hade lite mer frihet
att skriva. I så fall skrevs brevet i början av
60-talet ungefär tio år efter att Paulus kom
till Filippi och grundade församlingen. Paulus har fortfarande en levande relation med
församlingen och församlingen har stöttat
honom praktiskt under hans fångenskap (4:120). Brevet är ett av många exempel på hur
Paulus fortsätter coacha de församlingar han
grundat långt efter att han rest vidare till nästa
ort. Kanske skrev Paulus hundratals sådana
här brev under sin livstid, men endast ett
fåtal bevarades och hamnade till slut i Bibeln.
Brevet kallas ofta för ett vänskapsbrev,
eftersom Paulus uttrycker en så vänskaplig
relation till församlingen i Filippi. Det är en
delvis passande beskrivning, men brevet har
flera olika ärenden som inte så lätt låter sig
fångas under en rubrik: Paulus reflekterar över
sin kommande död och sin missionsgärning
(1:12-26, 2:12-18). Församlingen uppmanas
att visa omsorg om varandra och enighet med
Kristus som förebild (1:27-2:11, 4:2-9). Praktiska ärenden avhandlas (2:19-29, 4:10-20).
Paulus varnar för omskärelse och sätter sig
själv som föredöme i att uppskatta värdet av
tron på Kristus (3:1-4:1). Det är därför svårt
att sätta ett enda övergripande tema för brevet: Ganska många forskare har till och med
föreslagit att Filipperbrevet ursprungligen var
två eller tre olika brev av Paulus som sedan
redigerats ihop eftersom brevet tar upp så
olika ämnen, men det råder ingen konsensus
på den punkten. De forskare som argumenterar för att brevet ursprungligen är ett och
samma brev betonar att flera teman och ordval
återkommer i olika delar av brevet, vilket talar
för att brevet skulle vara skrivet i ett svep.
Den mest berömda passagen i Filipperbre-

Bibelläsningsplan september 2020
Vecka 35 Söndag 23 augusti-lördag 29 augusti

vet är Kristushymnen (2:6-11). Den uttrycker
poetiskt Kristi kenosis (självuttömande). Kristus avstår från sin himmelska position med
”Guds gestalt” och tar ”en tjänares gestalt”.
Paulus kristologi handlar oftast om betydelsen
av Jesu död och uppståndelse, men här har vi
en passage, där Paulus skriver ganska utförligt
om betydelsen av att Jesus blev människa.
Passagen verkar vara ett citat av en sång, som
brukade sjungas i tidigkristna gudstjänster.
Paulus återger sångtexten direkt efter att han
har uppmanat församlingen till att ödmjukt
tjäna varandra (2:1-5) och sätter på så sätt
Kristus som förebild. Här kan det vara värt
att reflektera över både styrkor och faror med
den självutplånande kärleken. Finns det en
fara att de som inspireras av Kristi ödmjukhet
intill döden låter sig köras över? Hur kan man
ödmjuka sig under varandra på ett sätt som
gör församlingsgemenskapen mer kapabel?
Ett annat fascinerande tema i Filipperbrevet är Paulus reflektioner i ljuset av att
han kanske kommer att dömas till döden.
Han längtar till evigheten, men vill också
fortsätta leva för att kunna fortsätta sitt arbete
(1:18-28). Allt annat än tron är oväsentligt i
ett evighetsperspektiv (3:1-4:1). Är Paulus
världsfrånvänd eller har den annalkande
döden hjälpt honom se att mycket av det
som vi tror är viktigt kanske inte spelar så
stor roll? Kan vi finna inspiration till att bry
sig om skapelse och medmänniskor i hoppet
om evigheten eller riskerar vi att se det som
händer här och nu som oviktigt?
RIKARD ROITTO

Söndag Hesekiel 23:5-10 Oholas otrohet med Assyrien (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, Psaltaren 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 (Uppenbarelseboken 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

Vecka 37 Söndag 6 september-lördag 12 sept

Söndag Hesekiel 28:11-19 Sorgesång över Tyros
kung (Jesaja 14:13-19)
Måndag Hesekiel 28:20-23 Profetia mot Sidon
(Jesaja 23:1-5)
Tisdag Hesekiel 28:24-26 Löfte om hemkomst och
välgång
Onsdag Hesekiel 29:1-21 Profetia mot farao (Andra
Kungaboken 18:21)
Torsdag Hesekiel 30:1-26 Profetia mot Egypten
(Joel 1:15-20)
Fredag Hesekiel 31:1-18 Det stora trädet på Libanon
(Första Moseboken 2:8)
Lördag Fjortonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Enheten i Kristus: Johannesevangeliet 17:18-23,
Amos 9:11-15, Första Korinthierbrevet 1:10-13,
Psaltaren 95:1-7
Fortsättning på sidan 16.
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Vecka 38 Söndag 13 september-lördag 19 sept

Söndag Hesekiel 32:1-16 Sorgesång över Farao
(Jesaja 13:9-13)
Måndag Hesekiel 32:17-32 Sorgesång över Egypten
och andra riken (Jesaja 14:3-10)
Tisdag Hesekiel 33:1-20 Väktarens uppdrag och
ansvar (Andra Moseboken 22:25-30)
Onsdag Hesekiel 33:21-22 Underrättelse om Jerusalems fall
Torsdag Hesekiel 33:23-29 Profetia mot dem som ör
kvar i Jerusalem (Jesaja 51:1-8)
Fredag Hesekiel 33:30-33 De deporterades ohörsamhet mot profeten (Jesaja 42:18-25)
Lördag Femtonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Ett är nödvändigt: Lukasevangeliet 10:38-42,
Femte Moseboken 4:29-31, Filipperbrevet 4:10-13,
Psaltaren 123

Vecka 39 Söndag 20 september-lördag 26 sept

Söndag Filipperbrevet 1:1-2 Hälsning (Apostlagärningarna 16:11-15)
Måndag Filipperbrevet 1:3-11 Tack till Gud och
förbön (Matteusevangeliet 7:17-18)
Tisdag Filipperbrevet 1: 12-18A Fånge för Kristi skull
(Johannesevangeliet 13:16)
Onsdag Filipperbrevet 1: 18B-26 Martyrdöd eller
fortsatt verksamhet (Första Korinthieerbrevet 6:20)
Torsdag Filipperbrevet 1:27-30 Lev med Kristus som
förebild 1 (Matteusevangeliet 5:10-12)
Fredag Filipperbrevet 2:1-11 Lev med Kristus som
förebild 2 (Jesaja 45:20-25)
Lördag Sextonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Döden och livet: Markusevangeliet 5:35-43, Job
14:13-15,, Filipperbrevet 1:20-26, Psaltaren 107:18-22

Vecka 40 Söndag 27 september-lördag 3 oktober

Söndag Filipperbrevet 2:12-18 Arbeta på er frälsning
(Daniel 12:1-10)
Måndag Filipperbrevet 2:19-3:1 Timotheos och
Epafroditos skickas till Filippi ( Första Thessanolikerbrevet 5:12-22)
Tisdag Filipperbrevet 3:2-16 Inte omskärelse, utan
tro på Kristus (Hebreerbrevet 6:1-12)
Onsdag Filipperbrevet 3:17-4:1 Paulus som föredöme (Matteusevangeliet 5:1-16)
Torsdag Filipperbrevet 4:2-9 Enighet, glädje och allt
som kallas dygd (Titus 2:7-8)
Fredag Filipperbrevet 4:10-23 Filippernas omtanke
om Paulus. Hälsningar och slutönskan (Hebreerbrevet 13:5-8)
Lördag Den helige Mikaels dag: Rubrik: Änglarna: Johannesevangeliet 1:47-51, Första Moseboken 28:1017, Uppenbarelseboken 12:7-12, Psaltaren 103:19-22
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På samfundsfronten

Teologisk utbildning i coronatid
I majnumret av Medljus skrev vi om hur coronapandemin slog mot bl.a. EHS (Enskilda Högskolan, som utbildar pastorer/Präster/Diakoner). Vi
har bett Rikard Roitto, som är lärare på skolan, att
berätta om hur läget är nu.

Förra terminen var tuff för både studenter
och lärare eftersom det av tusen olika skäl var
svårt att hitta struktur, energi och entusiasm
för studier och undervisning när COVID-19
drabbade oss. Fler studenter än vanligt har
rester och vi lärare på EHS gör vårt bästa
för att studenterna ska kunna komplettera
i efterhand. Vi var många som saknade våra
studiekamrater och kollegor. Jag kände mig
akademiskt skogstokig emellanåt, men det
var så klart ingenting i jämförelse med de
som drabbades av viruset mitt i sina studier.
under sommaren installerat
ZoomRooms i alla klassrum för att göra
det möjligt för studenter och lärare som är
förkylda eller tillhör riskgrupp att delta i
lektioner över länk. Ett ZoomRoom kopplar ihop det fysiska klassrummet med ett
Zoom-möte med hjälp av kameror och
mikrofoner så att de som är i klassrummet
kan se och höra de som sitter med över länk
och de som deltar över länk kan se och höra
vad som händer i klassrummet. Vi har också
möblerat om i klassrummen så att folk sitter
långt från varandra. På så sätt hoppas vi att
vi ska kunna återuppta campusundervisning
utan att utsätta människor för onödiga risker.
Eftersom vi tror att det har ett stort värde för
akademisk och pastoral formation att träffas
öga mot öga och prata med varandra både i
klassrummet och runt fikabord vill vi gärna
återgå till klassrumsundervisning i möjligaste
På EHS har vi

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

mån denna termin. Men vem vet, FHM kan
när som helst komma med nya direktiv om
läget blir värre.
Forskarskolorna som finns på EHS
kommer att ha några få fysiska träffar, men
eftersom många doktorander reser långväga
kommer många seminarier att fortsätta vara
digitala. Dessutom kommer nog en och
annan doktorand att delta över länk med
hjälp av ZoomRoom även när vi träffas på
plats. Även administrativa möten kommer
att fortsätta över länk i olika grad. Det blir
till att fortsätta omvärdera och improvisera
efter behov.
Be gärna för alla våra blivande pastorer
och präster!
Tack Rikard för det du delar med oss. Vi får ha

med alla på EHS i våra förböner!

BIRGITTA JACOBSSON

På kulturfronten

Ulf Flenberg och Lena Ekman ställer ut med start 3 oktober.

Galleri Magnifik öppnar en ny utställning!

Efter ett längre uppehåll på grund av coronapandemin planerar nu Galleri Magnifik att
åter presentera en utställning. Naturligtvis
måste detta ske mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens restriktioner för möten mellan
människor, att hålla avstånd till varandra och
att högst 50 personer vistas samtidigt i ett
rum. Detta borde vi kunna genomföra tack
vare att vårt galleri erbjuder en stor lokal och
att vi ser till att inte fler än 50 personer vistas
där samtidigt.
Utställningen öppnas lördag 3 oktober och
konstnärsparet Lena Ekman och Ulf Flenberg
från Nyköping kommer att visa exempel
på sitt skapande. Utställningen heter ”Rörelse och Form” och består av akvareller samt
skulpturer av insekter utförda i en glasteknik.
Utställningen pågår till och med söndagen
den första november.
Lena Ekman är yrkesverksam konstnär
sedan drygt 20 år tillbaka och har bakom sig
många utställningar i både Sverige och utlandet. Hon målar bilder huvudsakligen i akvarellteknik och vill skildra och gestalta, inte i
första hand avbilda, och inte vara övertydlig.
Färg och form får ersätta detaljer. Med detta
intresse passar just akvarellmåleriet bra. Hon
vill också visa rörelse på olika sätt i sina bilder.

Dansare och fjärilars flykt
är återkommande motiv.
Rörelse är ett universellt
språk som talar till oss
alla. Ofta gestaltas människor som är på väg någonstans, ibland i tropiska
miljöer. Just de tropiska
miljöerna knyter samman
hennes och maken Ulf
Flenbergs konstnärskap.
Ulf Flenberg söker sig ofta
till tropikerna för inspiration i sitt skapande av
insektsskulpturer av glas.
Resor till tropiska länder
har Lena och Ulf genomfört tillsammans och
här har också Lena fått inspiration för sitt
måleri i både olja och akvarell.
Ulf Flenberg är sedan många år amatörentomolog med särskilt intresse för fjärilar och
skalbaggar. Han har fångats av skalbaggars
färg och form. De är som levande skulpturer.
Ofta kan de vara så små, att de är svåra att
upptäcka i naturen. Därför har Ulf tekniker
för att förstora dem, för att kunna förmedla
den mångfald av former och mönster som
finns i denna mikrovärld, en förstoring som
kan vara upp till 10-15 gånger. Materialet
som används i framställningen av en skalbagge
heter Bullseyeglas, som finns i många färger
och med olika egenskaper. Bitar av glas skärs
ut, läggs och formas till en skalbagge på en
glasskiva. Denna smälts sedan i en ugn och
blir till en homogen skiva. Själva kroppen
tillverkas i ett keramiskt material och skivan
läggs på kroppen som sedan behandlas ännu
en gång i ugn i lägre temperatur. Sist monteras
skulpturerna på stenar av granit.
Både Lena Ekman och Ulf Flenberg har
tidigare ställt ut i Galleri Magnifik. De kommer att vara närvarande under öppningen av
utställningen och berätta om sitt skapande.
Nu hälsar vi alla varmt välkomna till deras nya
utställning under lite andra förutsättningar

än de vanliga.
Utställningen börjar inte med något
invigningstal kl 13.00 utan vår önskan och
strävan är att våra besökare ska komma vid
olika tider på öppningsdagen mellan kl 13.0015.00 då våra utställare finns med i Galleriet.
Utställningen pågår till och med söndagen
den 1 november.
GALLERIGRUPPEN / ELISABETH AHLSTRAND

Höstens övriga utställningar

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!
Lördag 7 november

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 regionfronten

Livet i Lambohovskyrkan

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).

Livet i Lambohovskyrkan

I skrivande stund är det söndagsmorgon den
9 augusti. Helgens texter handlar bl.a. om
den ohederlige mammon, ett begrepp vi vet
handlar om tillgångar/pengar. Och som av

MARIA LINDER

På samfundsfronten

Jesus ses som något som kan ta herravälde,
som en andlig makt.
I delar av världen har mycket av människovärdet blivit någon som handlar om
lönsamhet. Barn, sjuka, åldrade, invandrare
drabbas av det, ej lönsamma. Barn kan å
andra sidan bli avskyvärt lönsamma i barnarbete och sexhandel, där de närmast helt
förlorar värdet och går från att vara subjekt
till att vara objekt, något att förfoga över.
I Guds rike är det omvänt. De största är
barn, vill man vara störst ska man bli minst.
Även invandrare, sjuka och åldrade nämns
som verkligt viktiga, osv… Stannar denna
gång vid just barn- och ungdomslivet i
Lambohovskyrkan. Det sträcker sig från
nyfödda med föräldrar i babysång till män
och kvinnor på gränsen till vuxenvärlden
i ungdomsgruppen. Däremellan finns
barnkören, tisdagskul, ungdomsbandet,
scouter, konfirmander.
Här kan vi som kyrka, Kristi kropp, vara
en kontrast/motkraft mot alla krafter som
objektifierar och värdeminskar.
Nåd och frid!
LEIF JARLBJÖRN
FÖRSAMLINGSHERDE LAMBOHOV

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

På kyrktorget
Inställd skidresa

Tyvärr måste den planerade skidresan med
församlingen till Åre på sportlovet ställas in.
Detta på grund av att det finns risk för att corona håller i sig in i februari. Förhoppningsvis
kan vi plocka upp idén igen i en lugnare tid.
STINA HOLMGREN

Gemenskapseftermiddag

Medljus har haft kontakt med Irene Dahlberg
angående höstens program för Gemenskapseftermiddag. Medljus har fått följande svar:
Varannan tisdag brukar vi bjuda in till Gemenskapseftermiddag. Denna höst är ingenting sig likt, inte heller Gemenskapseftermiddag. Vi måste följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Därför måste vi tyvärr
avvakta och se, när vi kan inbjuda till våra
samlingar igen.
Vi hör av oss, när vi vet, när vi kan börja.
GUDRUN EKLUND
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Vi har bytt namn!
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

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

Besök oss gärna på www.capellaab.se
Kontakt: info@capellaab.se
Tel 013-12 20 59
Apotekaregatan 10, 582 27 Linköping

Bröllop • Catering
Lunchservering

Missionskyrkans egen
brödleverantör

BLI MEDLEM I
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

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

Tårtor, smörgåstårtor, matbröd,
kaffebröd, smörgåsar, sallader.
Måndag-Torsdag:
Fredag-Söndag:

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

11.00-14.00
Stängt

Välkommen!

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

www.facebook.com/MartasCafe

telefon 013-24 98 21

Ingela

Kicki

Bibbi

Jennie

Pernilla

Hanna

Maud

Marianne

Malin

Johanna

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 Träffar du någon utan ett leende ge henne ditt!
Välkommen till intervju per mail, Emma Czitrom!
Berätta lite om din barndom och ungdom, gärna
om dina första möten med kristendomen.

Jag växte upp i Skåre utanför Karlstad tillsammans med mina föräldrar och tre syskon. Den
kristna tron fick jag med mig från start. Att
vara i kyrkan var en väldigt naturlig del i mitt
liv och jag hade ett stort kompisgäng där. Jag
har nog deltagit i de flesta barn- och ungdomsaktiviteter som kyrkan anordnade: Barntimmar,
söndagsskola, barnkör, scout och tonår. Som
tonåring var jag även ledare i olika grupper. I
konfirmationsgruppen var vi drygt 50 stycken
(!), Skårekyrkan var då kyrkan man skulle konfirmeras i oavsett man hade någon koppling till
kyrkan eller ej. Den kristna tron fick jag lära mig
lite om i de flesta aktiviteter, men jag minns
alldeles särskilt en fantastisk söndagsskolelärare
(med många års erfarenhet), när jag var 10-12
år, som väckte intresset för att läsa Bibeln och
lära sig mera om kristendomen.
Du kom tidigt i kontakt med Missionskyrkans
missionsarbete genom uppgiften som volontär
i Kongo-Brazzaville. Hur var det?

Det var en spännande, omvälvande och lärorik
tid. Jag och ytterligare en svensk tjej bodde i en
kongolesisk familj, arbetade några dagar i veckan
på en förskola, deltog i församlingens olika samlingar och jag sjöng i församlingens kör. Vi fick
även följa med runt i staden (Pointe-Noire) samt
ute på landsbygden, besöka människor, församlingar och se diverse olika projekt m.m. Jag hade
knappt varit utanför Sveriges gräns innan detta
så allt var nytt och annorlunda. Många fina och
roliga minnen har jag med mig därifrån.

Folkhögskola är en väldigt fin studieform. För din
del föll valet på Glimåkra folkhögskola. Vilken
inriktning hade din kurs? Några speciella upplevelser som du nu efteråt vet hade betydelse för
ditt vuxenliv.

Jag gick på gospellinjen. Sång och musik har
alltid varit ett stort intresse och att få ägna mig
åt det på heltid tillsammans med ett skönt gäng
människor var perfekt. Det är svårt att peka på
några särskilda upplevelser. Jag tror att hela året

har varit med och format mig
både gällande att i sång få förmedla min tro samt intresset
för att leda kör och på så sätt
få sprida glädjen i att sjunga.

Du har nu en familj med
make och tre barn, yrkesarbete och hinner dessutom
med att vara barnkörledare
i kyrkan. Hur gör man när
man trollar?

Sedan 2010 är jag gift med
Daniel som jag träffade
genom Missionskyrkan i
Linköping och Joyful Voice,
som då var en stor ekumenisk gospelkör. Tillsammans
Ja, vi var ett gäng från klassen
har vi Hilda, Isak och Agnes.
på Glimåkra som fick möjligSjälvklart kan livet i periohet att vara med som sjungder kännas stressigt och det
ande besättning på Elida. Det
kan kännas svårt att hinna
blev två somrar för mig. Det Emma Czitrom med maken Daniel.
med allt man önskar. Men
finns många fina och kul minnen från dessa somrar. Ett starkt minne är när jag tror att mycket handlar om planering, vilket
vi en kväll i solnedgången, mitt ute på Vänern också inkluderar att ha dagar som inte är upputan land i sikte, sjunger O, store Gud. Det var bokade. Vi är ju även två som delar på ansvaret.
en mäktig känsla! Den psalmen kommer alltid Och vad gäller barnkören så har jag en dotter
vars stora intresse är att sjunga så barnkören blir
att vara förknippad med Elida för mig.
en aktivitet vi har tillsammans.
Du var en sjungande medlem
av missionsbåten Elidas besättning. Vilken ungdom du kombinerade ihop! Några speciella
minnen från den färden?

Nu kom tiden för yrkesutbildning. I ditt fall omfattade det en treårig utbildning som fysioterapeut (sjukgymnast) vilken bland mycket annat
medförde en framtid som så småningom ledde
till att flickan från Värmland blev Linköpingsbo.
Några minnen från den tiden av betydelse för din
kommande specialinrikting mot barn?

Ja, efter ett år på folkhögskola gick flytten till
Linköping för att studera till fysioterapeut. Att
jag ville jobba med barn visste jag redan innan
jag påbörjade utbildningen och så blev det
också. Först en tjänst på barn- och ungdomshabiliteringen i Karlstad, därefter habiliteringen
i Motala. Sedan 2015 arbetar jag på H.K.H.
Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus på US i Linköping. Där träffar jag barn
i alla åldrar, både friska och svårt sjuka. Det är
ett varierat jobb, där man dagligen utmanas,
både i hjärta och tanke. Under en dag kan man
kastas mellan glädjen i att se en liten bebis som
återfått funktion i armen efter en förlossningskada till sorgen över att ett barn fått tillbaka
en hjärntumör. Och i allt finns en vision och ett
hopp om att alla ska få må bra.

Du vill att barn ska få en rymlig plats i vår kyrkas
verksamhet. Har du någon dröm om dina barns
uppväxtmiljö?

Jag vill att kyrkan och församlingen ska få vara
en självklar och trygg plats för mina barn, precis
som den var för mig när jag växte upp. Det får
gärna vara barnen som drar med oss till kyrkan
på söndagsgudstjänst! Och min högsta önskan
är att mina barn alltid ska känna sig starka och
trygga i sin tro på Gud, även om inte alla deras
vänner tror.
Tack för pratstunden per mail! Vad vill du hälsa
läsaren av Medljus?

Tack själv för att jag fick vara med och dela
glimtar av mitt liv. Jag önskar alla en fin höst
och vill skicka med ett citat (vet ej vem som
sagt det): ”Träffar du någon utan ett leende
ge denne ditt.” Vi får alla vara med och sprida
Guds kärlek, även med en så enkel handling
som ett leende.
EMMA CZITROM I DIALOG MED ROLF MALMBERG

