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På klotet

Betraktelse

Visa på en Gud, som erbjuder trygghet LMK Masters - kyrka
ETT TAG I VÅRAS - NÄR ORON VAR som mest i vårt land försökte jag tvätta händerna och samtidigt be
”Vår Fader…” Dels skall vi ju tvätta händerna
ca 20 sekunder men då försökte jag kombinera både tvättande och bedjande. Alltså att
både lyssna på de som är utbildade i medicin
osv men också grunda mitt liv i Jesus Kristus.
Den tid som varit sedan mars har varit
ytterst utmanande för hela vårt samhälle och
för oss i församlingarna. Vi har på olika sätt
försökt agera klokt och säkert och samtidigt
har vi ställt oss frågan – hur är vi kyrka i dessa
tider, och hur är vi kyrka även efter pandemin.
TILL OSS IDAG TÄNKER JAG att ett förhållningssätt
är - att lyssna både till expertisen (folkhälsomyndigheten osv) och till vår församlings
Herre Jesus Kristus.
Att både lära sig att tvätta händer, hålla
avstånd. Samt att lyssna till vad Jesus säger
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av
bördor; jag skall skänka er vila.” Matt 11:28
Att lyssna både till vetenskapen och till vår
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tro är en utgångspunkt i hur vi skall tänka
kyrka framöver.
VI BEHÖVER SKAPA OCH TA VARA på möjligheterna att
vara församling mitt i denna tid. Vi behöver
erbjuda en församlingsgemenskap, som
präglas av trygghet, ansvarstagande, säkerhet.
Vi behöver också visa på en församlingsgemenskap som präglas av tron Jesus som
den som erbjuder trygghet mitt i denna tid
av osäkerhet.
Till er i Linköpings Missionskyrka – Fortsätt visa på en Gud, som erbjuder trygghet
mitt i denna tid.
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GOLF ÄR EN PRECISIONSSPORT med boll och klubbor
som utövas på golfbanor, där man med så få
slag som möjligt ska få bollen i hålet. Så lyder
den något opersonliga förklaringen på Wikipedia. Någon annan har skrivit ”Golfare är ett
märkligt släkte. Hur kan det komma sig att
vi älskar ett spel som emellanåt driver oss till
komplett vansinne”. Kanske är det drömmen
om det perfekta slaget och en Hole-in-one,
dvs bollen direkt från utslaget och rätt i hål
ca 100 meter bort?
Jag ska inte försöka ge mig på någon förklaring, men det är en sport där alla, herrar
och damer, kan tävla mot varandra oavsett
vilken precison vi har i slagen genom ett
finurligt uträknat system. Vi kan också alltid
tävla mot oss själva, men framförallt är det
nog möjligheten att få träffa så väl vänner
som nya bekantskaper under ett antal timmar.
Samtalen kan beröra både det ena eller andra
eller som någon sa till mig när vi vandrade
upp för 18:e hålet och vi hade pratat om både
världspolitik och miljö. ”…Men vad gör du
när du inte spelar golf, för du lär väl knappast
livnära dig på golf?”. Han syftade då på mitt
något oprecisa spel som lett mig både in i
skogen, ner i vattnet och återigen att på äldre
dar tillbringa i en sandlåda ett antal gånger.
SEDAN TIO ÅR TILLBAKA I TIDEN är vi en växande skara
golfare med anknytning till Missionskyrkan
i Linköping, som årligen träffas för att spela
det vi kallar LMK Masters. Mer ett sätt att ha
en trevlig dag än att sätta fokus på att vinna.
Vi delar in oss i olika lag om fyra spelare
per lag och får under 4 timmar chansen att
bekanta oss med någon vi kanske bara känt
perifert innan. Vi har både en lagtävling, lite
extra inslag under de 18 hålen men också en
poängberäkning som gör att vi kan utse någon
som vinnare av vandringspriset.
I år fick vi en ny vinnare i Astrid Tingström

ans egen golftävling

RPG finns med i regionens pensionärsråd - vad händer där?
Vi är nu många som gärna skulle vilja samlas

till en RPG-sammankomst i Missionskyrkan, men vi måste avvakta tills vi får
information om att läget har ljusnat och
att man bedömer att det är möjligt med
sammankomster för oss äldre. Ge inte upp
– det kommer säkert en sådan information
vad det lider!
I väntan på det vill jag informera om
Regionens Pensionärsråd (RPR), som flera
av er säkert känner till, men det kan vara
på sin plats att här få ge lite information.
Pensionärsrådet består av 11 regionpolitiker, där en av dessa är rådets ordförande,
och 16 pensionärsrepresentanter från organisationerna PRO, SPF, SKPF och RPG.
Det är Lennart Lidé och undertecknad som
är RPG:s representanter. RPR sammanträder 5 gånger per år i normala fall, i år har
vi samlats till ett möte den 10 mars och vi
hade ett digitalt möte den 9 september. Så
får vi se vilken form vårt nästa möte har!
frågor som aktualiseras, diskuteras och där vi från
pensionärsorganisationerna har möjlighet
att lämna synpunkter. Sammanträdet den
10 mars hade flera intressanta frågor som
föredrogs och diskuterades. Information
om regionens ekonomiska situation inledde sammanträdet. Därefter var det en
intressant information om tillbyggnaden
av Framtidens Universitetssjukhus och i
det sammanhanget också information om
byggnation på Vrinnevisjukhuset och även
på Rättspsykiatri i Vadstena och Finspångs
vårdcentrum. Vid detta sammanträde fick vi
också ta del av en presentation av regionens
kulturplan, som beslutades hösten 2019.
Vid sammanträdet diskuterades också att en
målgrupp som kan riskera att missas är de
äldre som inte har någon äldreomsorg och
som har svårigheter att ta sig ut till kulturutbud på egen hand. I RPR:s arbetsgrupp
Det är många intressanta

som tog hem vandringspriset. Närmast hål
kom Lasse Gustafsson som med 8,18 m var
närmast. Carin Carelind slog längsta slaget
som i golfsammanhang kallas Drive och Stig
Hellholm tog hem herrklassen för längsta
Drive.
Till nästa år hoppas vi vara fler och hälsar
alla välkomna 4 september 2021.
HARALD TINGSTRÖM

RPG finns med i regionens pensionärsråd. På senaste
mötet gavs bl.a. information om nya biljetter på bussen.

kring kultur för äldre ingår undertecknad,
men på grund av den situation som nu råder
har vi inte haft möjlighet att mötas sedan
senaste mötet i mars.
Så sent som den 9 september deltog jag i ett

möte med Regionens Pensionärsråd som
ägde rum digitalt, så då satt jag hemma och
tog del av den information som då handlade
om det nya biljettsystemet på våra bussar.
Jag kan inte här återge allt som belystes,
men Östgötatrafikens Kundcenter på tel
0771-21 10 10 kan ge upplysningar och
information. Vid detta möte fick vi också
lyssna till Regiondirektör Krister Björkegren, som informerade om det aktuella läget
beträffande Coronaepidemin. Nu återstår
att se när vi kan träffas fysiskt igen i Region
Östergötlands Pensionärsråd.
Men nu hoppas vi alla att våra verksamheter snart skall komma igång antingen det
är Regionens verksamheter eller vår egen
RPG-verksamhet. Om vårt program torsdag
29 oktober med läkaren Stefan Redéen som
gäst kan genomföras vet vi i dagsläget inte,
utan får återkomma med besked senare.
BIRGITTA LARSSON, TEL 0768-313066

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

”
”
”

Äntligen kunde församlingsmedlemmar komma på gu
”Det var roligt att
komma tillbaka hit. Först
kändes det lite speciellt att
komma tillbaka efter så
lång tid, men sedan kändes allt ganska vanligt när
gudstjänsten drog igång.
Gudstjänstupplevelsen
blir bättre på plats.”

KATARINA KINDBERG

”Det kändes ganska
normalt, men det var så
Ester, Katarina och Alice Kindberg.
klart annorlunda med alla
kameror.”
ALICE KINDBERG

”Det var fint tycker jag.
Jag har saknat det.”

RICHARD HOLMGREN

”Det var kul. Jag har varit
med och medverkat på
webbgudstjänster, men
det är väldigt härligt med
alla andra som är här nu!”

TINDRA HOLMGREN

Tindra och Richard Holmgren.

FOTO: PER LARSSON

”Det känns fantastiskt att
vara i kyrkan igen. Det
har jag önskat länge, att vi
skulle öppna upp för flera.
Det är inte samma sak att
sitta hemma i eget rum,
det blir inte lika fokuserat.
Det var också fantastiskt
med kören på plats - det
var en höjdare!”

ELSA HERMANSSON

Elsa Hermansson.

På äldrefronten

udstjänst i Missionskyrkan!
Efter nästan ett halvår med enbart webbgudstjänster på grund av pandemin, välkomnades
söndag 6 september för första gången församlingsmedlemmar att fira gudstjänst på plats i
Missionskyrkan igen. Medljus var där, och fick
också möjlighet att prata med några av gudstjänstbesökarna.

Söndag 22 mars hölls senast gudstjänst i
Missionskyrkan med möjlighet att delta på
plats i kyrksalen. Från 29 mars och framåt
har pandemin och myndigheternas rekommendationer gjort att de allra flesta, utöver
medverkande och tekniker, har fått delta i
gudstjänsten digitalt. Som vi har speglat i
tidigare nummer av Medljus har alla vi församlingsmedlemmar, tack vare entusiastiska
tekniker, ändå kunnat få fina gudstjänstupplevelser hemifrån. Självklart är det inte samma
sak som att dela gudstjänstgemenskapen på
plats i kyrkan, men söndagen den 6 september
var det alltså möjligt igen!
Eftersom begränsningar i antal besökare
som kan samlas vid en offentlig tillställning,
dit gudstjänster räknas, fortfarande råder,
krävs anmälan via Missionskyrkans hemsida
för att delta i gudstjänsten på plats i kyrkan.
Ett antal personer i olika åldrar hade inför
gudstjänsten 6 september anmält sig, och blev
vid informationsdisken avprickade av en av
kyrkvärdarna.
VID ENTRÉDÖRRARNA TILL KYRKSALEN fanns på ståbord
handsprit och varje gudstjänstbesökare fick
själv förse sig med psalmbok och gudstjänstagenda, som innan pandemin brukade delas
ut av kyrkvärd. Kyrkvärdarna hade också på
varje bänkrad placerat ut skyltar som informerade om att varannan bänkrad var avstängd
och att det på de öppna bänkraderna fanns

Öppet hus i kyrkan

en begränsning till fem personer. Eftersom
Missionskyrkan har en relativt stor kyrksal,
var det inte svårt att hålla avstånd!
Gudstjänsten var samlingsgudstjänst för
hösten, ett tillfälle som normalt sett brukar
samla många besökare i kyrkan. Även om
antalet besökare var begränsat, var det en
riktigt fin samlingsgudstjänst med bra predikan av församlingsföreståndare Marcus Lind,
nattvardsfirande och fin körsång! Ett antal
hundra personer har också sett gudstjänsten
på YouTube.

Eftermiddagsträffarna med S:t Lars, RPG – sammankomsterna och Gemenskapseftermiddagarna är på grund av coronapandemin inställda
tills vidare. Även de tidigare Sommaröppet och
12-slaget blev inställda. Missionskyrkan inbjuder
istället till Öppet hus med fika och samtal varje
torsdag kl 14.00 under oktober månad. Medljus
har fått ett samtal med Eva Milton om dessa
samlingar.

ETT TRADITIONELLT INSLAG i gudstjänster är kollekt,
insamling av pengar till något utpekat ändamål. När kollektpsalmen kom denna gång,
gick inte kyrkvärdarna runt med kollektboxar,
utan den som ville lämna kontanter fick göra
det i utplacerade kollektboxar på ståborden
vid entrédörrarna till kyrksalen.
Efter gudstjänsten arrangerades inget
vanligt kyrkkaffe, men alla gudstjänstbesökare
erbjöds att ta med egen kyrkkaffe-picknickorg och fika med avstånd i Mariasalen
efter gudstjänsten. För att ordentligt följa
rekommendationer och minimera risk för
smittspridning, fikade kören för sig i Ängen
en trappa upp i kyrkan.

Vid dessa tillfällen kom det mellan 5 och 15
personer.

FÖRHOPPNINGSVIS FORTSÄTTER den positiva utvecklingen med minskad smittspridning i Sverige,
så att myndigheternas rekommendationer kan
uppdateras och fler kan få möjlighet att delta
på plats i kyrksalen. Som Medljus mini-enkät
med några av besökarna (se föregående sida!)
också visar, uppskattades verkligen möjligheten att återigen dela gudstjänstgemenskapen
i kyrkan!
PER LARSSON

I sommarnumret av Medljus kunde man läsa, att
det under några sommarveckor fanns möjlighet
att på tisdagar och torsdagar mellan kl 11 och 12
komma till kyrkan för samtal, enkelt fika och en
enkel andakt. Vilken respons var det på detta?

Vad är tanken med Öppet hus-träffarna?

Tanken är, att man ska ha en möjlighet att
träffas, trots den rådande pandemin. Man
ska veta, att just vid dessa tidpunkter har man
möjlighet att träffas i enkelhet. Det är inte
något särskilt program ordnat, men kanske
man läser något ur en bok och samtalar runt
det man lyssnat till. Det viktigaste är, att man
får träffas och fika ihop, och på det sättet bryta
den isolering man annars känner av.
Vi i Missionskyrkan har en stor fördel av
att vi har stora utrymmen, så att vi kan sitta
coronasäkert.
Jag, Eva är med vid de flesta tillfällena. Ibland kommer Marcus Lind och kanske också
andra personer att vara med. Vi hoppas, att
denna möjlighet till en samlingspunkt ska bli
till stor glädje för personer som är daglediga.
Vi hoppas, att människor i riskgrupper vill
komma, om man känner sig frisk!
Tack för

ett intressant samtal!

GUDRUN EKLUND
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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
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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

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

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

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” (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 (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

Nyheter från Ekonomiutskottet

Vi har precis påbörjat ett nytt räkenskapsår i
både församlingen och i café- och konferens
bolaget. Just nu färdigställs bokslutet avseende föregående räkenskapsår och ny budget
tas fram.
Några förändringar som har införts är att
kontanterna i cafét är borta. Nu går det enbart
att betala med kort eller Swish och bolaget har
därmed fått ett eget Swish nummer. Denna
digitalisering förenklar bokföringen väldigt
mycket. Och i dessa tider är det heller inte
så trevligt att handräkna pengar som många
andra personer har hållit i. Om du känner
dig osäker på att betala med kort eller Swish
- tveka inte att fråga om hjälp.
Även på församlingssidan så jobbar vi med
förenklingar och effektiviseringar i administrationen. Ett led i detta är att minska ner
antalet konton i redovisningen. Däribland
så kommer kyrkokontot att försvinna som
insamlingsmål. Syftet med denna ändring
är kort och gott att vi oavsett insamlingsmålet kommer att vara bundna av en viss
amorteringstakt gentemot banken, samt att
fastigheten kräver visst underhåll. Kostnader
och investeringar beslutas om vid årsmötet
som en del av budgeten.
EKONOMIUTSKOTTET
ANDREAS ÖRNBERG OCH JACOB JOBRANT

På kyrkbacken

På gudstjänst

Att komma tillbaka

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 personalen 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.
MARCUS LIND

SENAST JAG SKREV PÅ DENNA plats var i januari i
år. Under en tid har jag fått möjligheten att
ägna mig åt annat och nu är jag tillbaka.
Det är speciellt att komma tillbaka till något
som egentligen är väldigt välbekant men som
efter en tid också kan uppfattas annorlunda.
När vi tar ett steg åt sidan utsätter vi oss för
möjligheten att se och betrakta saker ur andra
synvinklar än vad vi vanligtvis gör. I just detta
fall är det dock inte bara mitt perspektiv som
förändrats utan hela vår församlings tillvaro
har gjort det. Under det senaste halvåret har
våra möjligheter att samlas och dela vår tro
varit milt sagt begränsade. Detta är givetvis
något som också påverkar vår tro och vår gemenskap, på gott och ont. När jag pratar med
människor förstår jag att en del hittat nya sätt
att dela och praktisera sin tro på. Där mindre
grupper och digitala lösningar gjort det möjligt
att ännu närmare vardagen samlas och dela sin
tro. För andra har det senaste halvåret påmint
mer om en ökenvandring där längtan efter att
få mötas och till exempel fira gudstjänst har
tillhört de större problemen. Ytterligare andra
har konstaterat att det inte saknar församlingen
i den utsträckning som de trott. För vissa har
detta inneburit en stor sorg och för andra har
det upplevts som en frihet.
DET SÄGS ATT EN AV DE saker som påverkat frikyrklig
tro mest under 1900-talet var tv:ns intåg i
hemmen på 60-talet. Från att frikyrkor, missionshus och bönhus tidigare inbjudit till samlingar så gott som dagligen minskade antalet
till en gudstjänst på söndagen och i bästa fall ett
bibelstudium eller liknande någon annan kväll
i veckan. Det är många som kan tycka att det
låter mycket med två samlingar i veckan men
jämfört med hur det såg ut innan dess kan vi
förstå att förutsättningarna för församlingarna
att dela tron, livet och att bygga gemenskap
på ganska kort tid ändå förändrades radikalt.
En del menar nu att det vi varit med om
det senaste halvåret och som vi nu står inför,

är ett nytt teknikskifte som kan komma att
påverka oss ännu mer än det när tv:n flyttade in
i hemmen. Hur det blir med den saken tror jag
har mycket att göra med i vilken utsträckning
och på vilket sätt vi kommer tillbaka. Om de
trender vi just nu ser fortsätter så är det inte
omöjligt att vi inom en relativt snar framtid
kan börja fira gudstjänst och bedriva verksamhet så som vi tidigare varit vana att göra. Men
det kan också bli så att vi får vänja oss vid att
det kommer att fortsätta se ut så här under en
överskådlig framtid.
NÅGOT VI ALLA TILL DESS mår bra av att fundera över
vad som är viktigast i vår tro. En reflektion jag
har gjort är att vår fysiska kyrka fortfarande
är tillgänglig för oss alla. Den har för tillfället
inte samma generösa öppettider men vi har
alla möjlighet att gå dit vid olika tillfällen om
vi vill. Samtidigt inser vi som besökt kyrkan
det senaste halvåret att det inte är samma sak
att vara där om det nästan är tomt. Lokalen i
sig fyller ingen större funktion i längden om
den inte kan samla vår gemenskap. Vilket är
syftet med att vi har den från första början.
Faktum är att jag mycket hellre hade varit
utelåst från den fysiska kyrkan om det hade
möjliggjort att vi som gemenskap ändå hade
kunnat mötas. För det är den gemenskapen
som är vår församling.
Detta är en av de insikter jag önskar ta med
mig när vi framöver kommer tillbaka som församling och kyrka. Att det är vi tillsammans
som utgör församlingen och om vi inte kan
mötas i kyrkan som vi är vana, då får vi hitta
nya vägar för att bygga gemenskap med Jesus
och varandra. Det viktiga är inte exakt hur
utan att vi kommer tillbaka.

Marcus
Lind
PASTOR OCH
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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På konfirmation

Årets konfirmandgrupp blev till slut konfirmerad!
sommarkonfa med tio lektioner (lik den Abbas Alavi gick förra sommaren).
Både grupperna konfirmerades alltså på
söndagen, då också två av konfirmanderna
döptes och fem av konfirmanderna blev
medlemmar i församlingen. Felicia hade döpts
tidigare samma vecka i en enskild dopakt,
och Tindra Holmgren hade döpts och blivit
medlem redan i maj för att även kunna konfirmeras i Svenska kyrkan.

FOTO: JENNIE ROITTO

MARIA LINDER

Helgen den 16–17 maj skulle vi haft konfirmationsavslutning i Missionskyrkan i Linköping,
men på grund av covid-19 sköts denna upp. Nu
har vi glädjen att meddela att även denna grupp
äntligen har fått konfirmeras!
Lördag 12 september

På lördagen möttes vi till konfirmationsfest i
Equmeniakyrkan i Skeda, som på grund av
Folkhälsomyndighetens restriktioner innebar
att endast den närmsta familjen fick närvara i
år. Vi fick under kvällen äta smarrig smörgåstårta eller landgång från Lökebo gårdsbageri,
samt medhavd tårta.
Konfirmanderna fick denna dag redovisa
vad de lärt sig under året, vilket de gjorde
genom talkshowen ”Småprat med Boberg”.
Gäster i talkshowen var inga mindre än
Johannes Döparen, Moder Teresa och Jesus.
Ibland råkade ledaren Jörgen byta kanal så att
publiken istället fick se en debatt om vilken
färg på konferensbolagets hårda godis-karameller som egentligen är godast, och också
en dramatisering av bibelberättelsen om Rut.

Dessutom fick vi reklaminslag om hur en livar
upp stunden det tar att slå upp bibelverser på
konfalektionerna (genom att lägga bibeln på
huvudet, såklart!).
Kvällen avslutades med nattvardsandakt
och ljuständning för konfirmanderna. Vanligtvis firar vi nattvard i samband med konfirmationshögtiden på söndagen, men i år fick
vi alltså fira den redan på lördagskvällen. Det
blev en riktigt härlig avslutning på festen, där
också ett fantastiskt lovsångsteam bestående
av Lovisa Hällgren, Vilma Tholander, Benjamin Samuelsson och Emil Boberg ledde oss
i sång och tillbedjan.

FOTO: MARIA LINDER

Årets konfirmander hoppar av glädje efter att till slut ha blivit konfirmerade!

Felicia Gustafsson och Milad Hosseini, ni har
gått sommar-konfa. Vad har ni gjort under den
och vad har ni lärt er?

Vi har lärt oss om Jesu födelse, liv och död,
och gått igenom Bibelns berättelser med
början i skapelsen. Vi har också fått lära oss
skilja på Johannes Döparen och lärjungen
Johannes, vilket var klurigt i början.

Söndag 13 september

Vad har varit roligast under konfan?

På söndagen konfirmerades hela två grupper
på gudstjänsten i Missionskyrkan. Dels en
grupp bestående av åtta konfirmander från
Missionskyrkan i Linköping och en konfirmand från Skeda, som gått i konfa under
ett läsår i åttonde klass. Och dels en grupp
bestående av Milad och Felicia, som gått en

Vad vill ni säga till den nya konfa-gruppen?

Det har varit att öva in rörelse-ramsor om
Jesu liv och om de tio budorden, för det
var ett roligt sätt att lära sig de sakerna på.
Lycka till! Och hoppas ni kommer lära er
mer om Jesus och utveckla er tro.

FOTO: MARIA LINDER

FOTO: MARIA LINDER

Jag tycker det var väldigt roligt den helgen,
när vi skulle haft läger, men istället var i
kyrkan för att öva inför ”uppvisningen” och
hade tre-kamp.
Vad har du lärt dig under konfan?

Jag har lärt mig mer om vad Bibeln säger och
hur man kan tolka den, mer om Gamla Testamentet och vem Jesus var. Jag har också fått
en mycket bättre inblick i hur andra kristna
tror. Mina värderingar, tankar och åsikter har
utvecklats och präglats av andra människor,
när jag har fått ta del av deras åsikter och de
av mina.
Vad vill du hälsa till nya konfa-gruppen?

Våga ställa frågor och berätta dina åsikter, det
blir en mycket roligare diskussion och man
utvecklas enormt i sin tro!

Vad har du lärt dig under konfan?
Vilgot Hultcrantz: Jag har lärt mig

så mycket
att det är svårt att berätta allt. Speciellt för
mig som alltid trott på Gud men inte vetat så
mycket om honom så har jag lärt mig massor
med saker!
David Bodling: Jag har lärt mig mycket mer
om kristendomen. Eftersom att jag har en
bakgrund där kristendom inte har varit en
så stor del av mitt liv har jag lärt mig väldigt
mycket om kristendom det här året. En sak
jag har lärt mig om är Paulus.
Hanna Törnberg: Jag skulle säga att jag har lärt
mig väldigt mycket om mig själv och om min
tro. När jag började konfaåret var jag väldigt
osäker på min tro, så detta år har verkligen
gjort att jag har fått jobba på min relation med
Gud och jag har fått komma honom närmare.

Vad har varit roligast under konfa-året?
Veronika Roitto: Det roligaste under året

var
konfahajken i början, när vi var i Skeda och
sov över. Då lärde vi känna varandra och blev
tajtare som grupp.
Jonatan Lundin: Att kära känna alla.

FOTO: MARIA LINDER

FOTO: RAPPS FOTO

Tindra Holmgren, vad har varit roligast under
konfa-året?

Vad vill ni hälsa till den nya konfa-gruppen?
Emil Boberg: Gå på Grandios!
Ella Linde: Även om det verkar tråkigt, så

är
det värt att ge en chans, för det är extremt
roligt och lärorikt.
Simon Billermark: Det är kul och ni kommer
inte ångra er. PS Att ha biblarna på huvudet
är väldigt bra.
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Barnkören Joy ser tillbaka och framåt
Onsdagen den 9 september drog äntligen barnkören Joy igång för terminen! Vi ser fram emot
en rolig termin med ny repertoar och nya vänner
i kören.

Förra året sjöng vi bland annat “Sprid ljus”,
“Tack käre far” och den gamla godingen
“Joy!” som är skriven av Vilma Tholander och
Linnea Hultman Araya. Dessutom testade
vi att sjunga lite gospel i låten “We’ve come
to lift our hands”. Utöver sångerna så har vi
också lärt oss lite dans under vårterminen.
I sången “Vanligt folk” fick vi lära känna
Mose, Josef, Jona och Noa från
gamla testamentet. Det blev
också temat för våra andakter
under hösten och barnen lyssnade med spänning på deras
berättelser. På vårterminen
fördjupade vi oss i vem Jesus
är och vad som står om honom i Bibeln. Det är fint att
se att andakten har blivit en
så viktig stund för barnen.
De tar den på allvar och
ställer ofta frågor, när vi
ledare har berättat klart.
Som avslutning brukar vi
sjunga “Gud som haver”
tillsammans.
I VÅRAS FICK VI EN förfrågan av en
äldre dam om vi kunde
komma och sjunga på
hennes innergård. Självklart, sa vi! Efter vår sista
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sjungning på gudstjänsten 10/5 gick vi hem
till henne och satte upp ljudsystem och
instrument på en gräsplätt framför hennes
lägenhetshus. Många grannar kom och lyssnade. Dansgruppen Glow var också med och
framträdde och Joy sjöng några sånger och
visade också upp en dans. Det var många som
kom och tackade efteråt och var glada att de
fått se oss framträda.
I HÖST TAR VI NYA TAG och är väldigt glada för att
vi har en ny ledare med oss. Sara Filipsson
har tidigare sjungit i barnkören Joy och från
och med i höst kommer hon att vara med
och leda kören varannan vecka. Det kommer bli en spännande termin och jag ser
fram emot att leda den tillsammans med
Morgan, Emma och Sara.
STINA HOLMGREN

Välkommen till

Equmenias årsmöte!

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!
Fredag 9 oktober

EQUMENIASTYRELSEN

Equmenia söker
valberedare!

Längtar du efter ett uppdrag i Equmenia
Missionskyrkan i Linköping? Kanske ska
du då bli valberedare! Att ingå i valberedningen är en viktig uppgift i föreningen,
då det innebär att föreslå personer till
styrelse och ombud till stämmor. Arbetet
i valberedningen pågår löpande under
året, men det mesta arbetet utförs inför
Equmenias årsmöte på hösten. För frågor
och mer detaljer, kontakta My Jobrant
0734-181380 eller anna.my.maria.tingstrom@gmail.com
MY JOBRANT

Kalendern

AKTIVITETER

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

Barnkören Joy! från 6 år

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

27 10.30 Ny i stan
9 18.00 Equmenias årsmöte
11 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Barnkören Joy och konfirmanderna medverkar.
16 20.00 The Bible
18 13.00 After Church
30 20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan
NOVEMBER

onsdag 17.30

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

6-7		
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tisdag 17.00

Barnmusik, 0–3 år

OKTOBER

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. 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

Grandioshajk och riksstämma i Skeda.
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Ungdomskören Hope medverkar.

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

tisdagar 18:30-20:00

Stina Holmgren, 073949805.

STUDENT & UNGA VUXNA

The Bible
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
temat, och sedan hjälps
vi åt att provtänka om
ämnena. Denna vår har vi
bland annat pratat om hur

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

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

11

Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan oktober 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 34-48 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 34-48.
Framtid och hopp, för Guds skull

Hesekiel föddes i Israel och studerade till
präst i Jerusalem. Mot sin vilja fördes han
till Babylon 597 före vår tideräkning. År
593 före vår tideräkning började han profetera om Jerusalems förstörelse bland judarna
som levde i Babylon på ett ovanligt rått och
burdust sätt. Hesekiels profetior besannades
586 före vår tideräkning då Jerusalem jämnades med marken. När han fick reda på att
staden fallit förändrades hans budskap på ett
drastiskt sätt…
En flykting kommer ifrån ett krigshärjat
land. Personen har färdats långt och är jagad
av fruktansvärda minnen från ett förnedrande
belägringskrig. Hen har överlevt, men omfattningen av förödelsen och den personliga
tragedin är omöjlig att ta in och förstå. Året
är 585* före vår tideräkning, men smärtsamt
nog har historien upprepat sig ett oändligt
antal gånger sedan dess...
Flyktingen har precis anlänt till Babylon
och kommer från det krigshärjade Jerusalem
som belägrats av Babyloniernas armé (Hes
33:21-22). Hen berättar för sina landsmän
i exil att staden har intagits och bränts ned.
Att den väldiga armén har avsatt kungen,
tillfångatagit den rika delen av befolkningen
och att Israel inte finns mer. Kvar är bara en
obetydlig provins i ett enormt imperium.
Budskapet slog ned som en bomb bland
judarna i Babylon. De hade tagit förgivet att
det land som Gud en gång hade gett dem
skulle finnas för alltid. Men i en enda mening
togs allt framtidshopp ifrån dem. Budskapet
om Jerusalems förstörelse var visserligen inget
nytt för dem, i åratal hade tokern (profeten)
12

Hesekiel tjatat hål i huvudet på dem om landets kommande undergång. Men vem hade
brytt sig om den till synes galna dysterkvisten? Hur skulle Gud kunna överge sitt land
och sitt folk? Men Hesekiels profetior om
den kommande domen blev verklighet och
tillvaron rämnade för folket när hoppet om
att återvända hem togs ifrån dem.
DÅ FRAMSTÅR HESEKIEL som galnare än någonsin.
När alla andra ger upp, är det Hesekiel (av
alla människor på jorden) som helt plötsligt
säger att Gud ska göra allting väl. Landet
och staden ska återuppstå och folket ska få
återvända hem! Hans svavelhaltiga domsord
är som bortblåsta och det enda som kommer
ur hans mun är förlåtelse, hopp och tro (i alla
fall när det handlar om det judiska folket).
Hans budskap är fortfarande lite kärvt, och

det finns definitivt inget smicker i hans tilltal.
Folket förtjänade sitt straff, men Gud ska ta
hand om dem för sitt namns skull. Just det,
för Guds egen skull. För hur skulle det se ut
om Gud inte höll sitt löfte till Abraham (1
Mos 13:14-16, 15:5-6)?
Nyckeltexten i Hesekiels andra del beskriver detta på ett tydligt sätt: ”Säg därför
till Israels folk: Så säger Herren Gud: Det är
inte för er skull jag ingriper, israeliter, utan för
mitt heliga namn som ni har vanärat bland
de folk ni har kommit till. …men jag skall
visa hur heligt det är. Genom er skall jag visa
min helighet inför folken. Då skall de inse
att jag är Herren, säger Herren Gud. Jag skall
hämta er hos de främmande folken, samla in
er från alla länder och föra er till ert eget land.
Sedan skall jag bestänka er med rent vatten
och göra er rena. Ni har orenat er med alla

era avgudabilder, men jag skall göra er rena.
Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med
en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur
kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med
min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till
att ni följer mina bud och håller er till mina
stadgar och lever efter dem. Ni skall få bo i
det land jag gav era fäder. Så skall ni vara mitt
folk, och jag skall vara er Gud.” Hes 36:22-28.
HESEKIEL ÄR OERHÖRT LUTHERSK. Israels folk har
gjort allting fel och de kan inte göra något
för att ställa det till rätta. Enligt Hesekiel är
vi människor otroligt duktiga på att vända
upp och ned på livet, det är som om vi lever
våra liv på ett sluttande plan som bara leder
till eländes elände för oss själva och andra.
Men det människor inte kan ändra på, det
kan Gud förvandla. Tack vare Gud så ska
folket återvända till sitt hemland, de ska få
nya hjärtan och allt ska bli bra. Stenhjärtat
är en bild för hårdhet och brist på empati, att
folket struntade i att följa Gud och Guds lag.
Hjärtat av kött är dess motsats som vibrerar
av liv och längtan efter att leva i Guds vilja.
Det vill säga att älska Gud av hela sitt hjärta
och sin nästa som sig själv. Hesekiels tankar
om Guds Ande som ska förvandla folkets
inre följs upp i Johannesevangeliets fjärde
och sjunde kapitel när Jesus talar om Anden
som ska komma och fylla den som tror med
strömmar av levande vatten. Inspiration har
även hämtats från berättelsen om tempelkällan, se nedan.
Kapitel 34 handlar om ledarskap. Israels
ledare hade fått ett uppdrag av Gud - att leda
och ta hand om sitt folk. Men ledarna liknas
vid dåliga herdar som utnyttjar och skingrar
sina får. Nu ska Gud, den gode herden, ta
över ledarskapet. Hen ska samla det skingrade
folket, ta hand om dem och ge dem en god
framtid för alltid. När Jesus talar om sig själv
som den gode Herden i Johannesevangeliets
tionde kapitel hämtar han sin inspiration i
Hesekiel 34.

Kapitel 35 och 36 utgår ifrån Seirsberg och
Israels berg. De två bergen symboliserar två
länder som ständigt legat i konflikt med varandra, Edom och Israel. Enligt texten jublade
folket i Edom när Jerusalem jämnades med
marken. När Jerusalem en dag ska återuppstå
så kommer Edom förvandlas till en ödemark.
En bitter och hämndlysten text.
Kapitel 37 börjar med en liknelse om en
dal som är full med förtorkade ben. Gud blåser liv i de förtorkade benen och människorna
återfår sina liv. Liknelsens poäng är att Israels
folk som traumatiserats av krig och våld, ska
få en framtid i fred och frihet utan ångest och
posttraumatisk stress. Hesekiel utför sedan en
symbolisk handling där han fogar samman
två trästavar till en. Israel var en gång ett enat
rike under de tre kungarna Saul, David och
Salomo. På grund av inre stridigheter delades sedan riket upp i två kungadömen: Juda
(sydriket) och Israel (nordriket). Nordriket
gick under 722 före vår tideräkning. Sydriket
som Hesekiel handlar om gick under 586 före
vår tideräkning. Men enligt Hesekiel ska allt
gammalt groll mellan länderna en dag läggas
åt sidan och det enade riket ska återuppstå.
Jesus möte med den Samariska kvinnan i
Johannesevangeliets fjärde kapitel är en skön
tillämpning på Hesekiels framtidsvision om
försoning mellan stridande parter.
Kapitel 38 och 39 beskriver en framtida
krigsherre med en enorm makt och hans
namn är Gog från Magog. En väldig här med
människor från jordens alla hörn anfaller det
återupprättade Israel med Gog i spetsen. Men
i samma stund som hären sätter sina fötter
på Israels mark, förgör Gud dem. Aldrig mer
ska Israels folk skingras, aldrig mer ska Gud
överge sitt folk. Uppenbarelsebokens författare använder sig av denna text i Uppenbarelsebokens tjugonde kapitel när han vill ge
mod och hopp till de kristna som förföljdes
i Romariket.
I kapitel 40-48 berättar Hesekiel om en syn
som han fick av Gud. I synen fördes han till

ett högt berg i Israel och därifrån såg han något som liknade en stad. I detalj berättar han
sedan om templets utseende och mått. Han
beskriver hur Guds härlighet fyller templet
och redogör för olika regler kring främlingar,
leviter och präster. Noggrant går han igenom
offerbestämmelser och landets kommande
uppdelning. Beskrivningen av tempelkällan
i kapitel 47 ger färg åt berättelsen. I templet
kommer en livgivande källa flöda fram, källan blir till en flod som ger hela landet liv. I
Uppenbarelsebokens sista kapitel berättas det
om det nya Jerusalem som ska komma ner
från himlen. I den staden är Gud templet
och från Guds tron flödar en livgivande flod
genom landet. I det nya landet ska inget ont
finnas, ingen smärta. Och Guds ljus ska lysa
över människorna och alla ska vara kungar.
HESEKIELS LIKNELSER, VISIONER och syner har påverkat stora delar av Nya testamentet. En dag
ska Gud sätta stopp för ondskan, allt lidande
och all smärta ska få ett slut. Splittring och
hat ska förvandlas till kärleksfull gemenskap. Sorg och smärta ersättas av glädje och
eufori. På en rad olika sätt beskrivs domen,
upprättelsen och det nya riket/Jerusalem i
Nya testamentet. I en del texter är befrielsen
avgränsad till en utvald skara, i andra gäller
den de kristna och det judiska folket. Ibland
är texterna helt gränslösa och gäller alla människor på jorden. Ibland omfamnas de som
enligt fromhetsnormen är gudlösa, samtidigt
som de fromma går lottlösa. Texterna om en
ljus och god framtid, utmanar och spränger
gränser. De vill ge kärlek, mod, hopp och tro
i tuffa tider. När det självklara alternativet
anses vara hat och våld, vill dessa visionära
texter istället få oss att älska vår nästa och tro
på framtiden. Och Hesekiel är tvärsäker: Allt
det där är möjligt, på grund av Gud.
*Årtalet är möjligtvis 586 f.v.t.
MAGNUS HESSELSTRAND

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.

September
24
TORSDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 5.
27
SÖNDAG 16:e efter Trefaldighet
10.30 Ny i stan
Läs mer på sidan 6.
11.00 Gudstjänst
Döden och livet. Marcus Lind. Kören.
Anmäl deltagande på plats - läs mer
på sid 7.
28
MÅNDAG
11-12 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.

Oktober
1
TORSDAG
14.00 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 5.
3
LÖRDAG
13.00 Vernissage
Lena Ekman, målningar. Ulf Flenberg, glaskonst. Läs mer på sidan 16.
14.00 Årsmöte konstföreningen Magnifik
i kyrksalen.
4
SÖNDAG Den helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst
Diakoni när och fjärran. Ledningsgruppen för diakoni, omsorg och
samhälle. Revoice. Insamling till
Diakonia. Anmäl deltagande på plats
- läs mer på sid 7.
8
TORSDAG
14.00 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 5.
14

11
SÖNDAG Tacksägelsedagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar och
nattvard
Tacksägelsedagen. Maria Linder.
Bibelutdelning till konfirmanderna.
Barnkören Joy. Insamling till Equmenias nationella arbete. Anmäl deltagande på plats - läs mer på sid 7.
15
TORSDAG
14.00 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 6.

November
1
SÖNDAG efter Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst med nattvard
Vårt evighetshopp. Kören. Tillsammans med Baptistförsamlingen.
Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Lambohovskyrkan

18
SÖNDAG 19:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Trons kraft. Marcus Lind. Anmäl
deltagande på plats - läs mer på sid 7.
13.00 After Church
Läs mer på sidan 6.

Gudstjänstprogrammet kan ändras med kort
varsel i dessa tider. Den senaste informationen
finns i kalendern på www.svenskakyrkan.se/
slaka-nykil. Följ också vår annonsering på
torsdagarna i Corren.

22
TORSDAG
14.00 Öppet hus
Fika och samtal. Läs mer på sidan 5.
16-20 Storstädning

27
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

23
FREDAG
16-20 Storstädning
25
SÖNDAG 20:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Att leva tillsammans. Eva Milton.
Anmäl deltagande på plats - läs mer
på sid 7.
29
TORSDAG
14.00 RPG-träff eller Öppet hus
RPG-träff med medverkan av läkaren
Stefan Redéen genomförs om möjligt, annars Öppet hus som tidigare
torsdagar. Se också sidan 3 och 5.
31
LÖRDAG Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst
Helgonen. Marcus Lind. Kören. Anmäl deltagande på plats - Se sidan 7.

September

30
ONSDAG
08.30 Morgongudstjänst

Oktober
4
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
Susanne Thomsen.
8
TORSDAG
17.30 Kvällsbön
Leif Jarlbjörn.
11
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
Leif Jarlbjörn.
14
ONSDAG
08.30 Morgongudstjänst
Lars Svensson.
18
SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
Eva Milton. Scouterna medverkar.
22
TORSDAG
17.30 Kvällsbön
Maria Åkerström.

Bibelläsningsplan
25
SÖNDAG
10.00 Gudstjänst
Leif Jarlbjörn.
28
ONSDAG
08.30 Morgonmässa
Maria Åkerström.

November
1
SÖNDAG
10.00 Minnesgudstjänst
Leif Jarlbjörn.

Ekängen
Vill du stödja arbetet i Ekängen?
Plusgiro 476 159-9. Bankgiro 306-9820.
www.ekängen.nu
Vi ses varje onsdag kl 18.30 i olika hem.
Välkommen med!

Fortsättning från sidan 13.

Bibelläsningsplan oktober 2020
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

Vecka 41 Söndag 4 oktober-lördag 10 oktober

Söndag Hesekiel 34:1-16 Profetia mot Israels herdar
(Johannesevangeliet 10:1-18)
Måndag Hesekiel 34:17-31 Herren, den gode och
rättvise herden (Psaltaren 23)
Tisdag Hesekiel 35:1-15 Profetia mot Seirs berg
(Jeremia 49:7-22)
Onsdag Hesekiel 36:1-15 Profetia om Israels berg
Torsdag Hesekiel 36:16-38 Israels rening (Jesaja
64:1-12)
Fredag Hesekiel 37:1-14 De förtorkade benen får liv
(Andra Mackabeerboken 7)
Lördag Tacksägelsedagen: Rubrik: Lovsång: Lukasevangeliet 19:37-40, Salomos vishet 7:15-22, Kolosserbrevet 3:16-17, Psaltaren 65:9-14

Vecka 42 Söndag 11 oktober-lördag 17 oktober

Söndag Hesekiel 37:15-18 De två stavarna förenas
(Hesekiel 24:19)
Måndag Hesekiel 38:1-16 Gog från Magog: Hans
krigsförberedelser mot Israel (Uppenbarelseboken
20:7-10)
Tisdag Hesekiel 38:17-23 Guds bestraffning av Gog
(Första Moseboken 10:1-5)
Onsdag Hesekiel 39:1-22 Profetia mot Gog (Uppenbarelseboken 19:17-21)
Torsdag Hesekiel 39:23-28 Israels återupprättelse
(Apostlagärningarna 2:1-12)
Fredag Hesekiel 40:1-4 Profeten förs till Israel i en
syn (Uppenbarelseboken 21:9-14)

Lördag Nittonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Trons kraft: Markusevangeliet 2:1-12, Josua 2:1-15,
Hebreerbrevet 11:29-33, Psaltaren 73:23-26

Vecka 43 Söndag 18 oktober-lördag 24 oktober

Söndag Hesekiel 40:5-46 Templets portar och förgårdar (Andra Moseboken 27:9-19)
Måndag Hesekiel 40:47-49 Templet 1 (Första Kungaboken kapitlen 5- 6)
Tisdag Hesekiel 41:1-11 Templet 2 ( Se ovan)
Onsdag Hesekiel 41:12-15A Byggnaden i väster
Torsdag Hesekiel 41:15B-26 Templets inre (Första
Kungaboken 7:6)
Fredag Hesekiel 42:1-14 Prästernas kamrar (Tredje
Moseboken 2:3,10)
Lördag Tjugonde söndagen efter trefaldighet: Rubrik:
Att leva tillsammans: Matteusevangeliet 13:53-57,
Tobit 10:7-13, Andra Thimotheosbrevet 1:3-5, Psaltaren 68:5-7

Vecka 44 Söndag 25 oktober-lördag 31 oktober

Söndag Hesekiel 42:15-20 Tempelområdets omkrets.
Hesekiel 43:1-12 Herrens härlighet återvänder till
templet (Jesaja 6:1-13)
Måndag Hesekiel 43:13-27 Brännofferaltaret (Första
Petrusbrevet 2:4-10)
Tisdag Hesekiel 44:1-3 Den stängda porten i öster
(Hesekiel 43:4)
Onsdag Hesekiel 44:4-9 Bestämmelser om främlingar (Apostlagärningarna 21:27-36)
Torsdag Hesekiel 44:10-31 Föreskrifter för leviter
och präster (Malaki 2:1-9)
Fredag Alla helgons dag: Rubrik: Helgonen: Lukasevangeliet 6:20-26, Femte Moseboken 34:1-5,
Hebreerbrevet 12:22-24, Psaltaren 126
Lördag Söndagen efter alla helgons dag: Rubrik: Vårt
evighetshopp: Lukasevangeliet 20:37-38, Job 17:1516, Hebreerbrevet 11:13-16, Psaltaren 116:1-9
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På kulturfronten

På kulturfronten

Kören har startat igen!

Galleri Magnifik öppnar en ny utställning!

Missionskyrkans kör är igång igen efter ett långt uppehåll sedan påskhelgen. Övningen sker med avstånd i kyrksalen.

Tisdagen den 25 augusti startade kören igen ef-

ter ett längre uppehåll. Det kändes jätteroligt
att äntligen få träffas och sjunga tillsammans
igen! Vi var dock en något mindre skara än
vanligt av förklarliga skäl.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övar nu i kyrksalen istället
för i musiksalen. Vi sitter med två meters
avstånd ifrån varandra och har en kyrkbänk
mellan varje sittande rad. Vi har även valt
att tillfälligt ta bort fikapausen i mitten av
övningen, eftersom det oftast är svårare att
hålla avstånd i sociala sammanhang.
Det kändes lite konstigt att sitta så långt
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ifrån varandra under övningen. Det var även
svårt att höra alla stämmor, men vi får anpassa
oss och försöka göra det bästa i denna annorlunda situation.
Under hösten har vi fått ändra planeringen
något. Vi har bland annat fått ställa in tidigare
planerad konsert och kommer istället att fokusera på att medverka i gudstjänster. Första
uppsjungningen blev den 6 september.
Vi hoppas på en fin höst i kören och att
vi snart kan träffas och sjunga tillsammans
på vanligt sätt!
KRISTIN THOLANDER

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.

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

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 13.00-

Anneli Stenmark och Rolf U Karlsson ställer ut med start 7 november.

15.00 då våra utställare finns med i Galleriet.

Utställningen pågår till och med söndagen
den 1 november.

GALLERIGRUPPEN / ELISABETH AHLSTRAND

Måleri och keramik med guldkant

Höstens andra utställning i Galleri Magnifik
öppnas lördag 7 november. Av naturliga skäl
blir också den anpassad till aktuella restriktioner om antal personer, som får vistas samtidigt
i lokalen. Vi hoppas trots det, att utställningen
ska ge en fin upplevelse för många. Utställande konstnärer är Anneli Stenmark, keramik
och Rolf U Karlsson, måleri. Båda har tidigare
ställt ut i Galleri Magnifik och vi hälsar dem
välkomna på nytt. Utställningen vill de kalla
”Måleri och keramik med guldkant”.
Anneli Stenmark har arbetat med keramik
under en lång tid och har eget krukmakeri
i Kisa sedan 20 år tillbaka. Hon tillverkar
brukskeramik i olika former och storlekar och
i blyfri glasyr. Hennes inriktning är att produkterna ska vara anpassade för olika situationer – vara både vackra och funktionella såväl
vid fest som vardag. Därför väljer hon det täta
stengodset, som är starkare än lergods och tål t
ex maskindisk, mikrovågsugn och vanlig ugn.

Anneli ser fram emot utställningen och säger:
”När man ska visa konst är det intressant att
blanda olika konstarter som t ex måleri och
keramik – det förstärker upplevelsen av färg,
form och uttryck”.
Rolf U Karlsson studerade tidigt måleri
med olika tekniker såsom olja, akryl, akvarell
och teckning och har sedan varit verksam
som konstnär under många år. Ateljén finns
i Åtvidaberg och han har arbetat med Åtvidabergs konstrundor under flera år. Han har
också varit kursledare i akvarellmålning vid
Folkuniversitetet. Rolf har medverkat vid ett
flertal jurybedömda utställningar, framför allt
i Östergötland, men också i Stockholm. Han
är representerad bl a i Bistron på Konsert &
Kongress i Linköping. Rolf målar mest i olja
och akvarell samt tecknar i blyerts och tusch,
men gör även skulpturer – mest av begagnade
verktyg och annat material som blir till ”gåtfulla farkoster”.
På öppningsdagen är utställningen öppen
kl 13.00-15.00 då också utställarna kommer
att vara på plats. I övrigt kan utställningen
ses när kyrkan är öppen. Utställningen pågår
till och med den 6 december.
GALLERIGRUPPEN / JAN HÄLLGREN
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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).
MARIA LINDER

På samfundsfronten

Styrelselivet i Lambohovskyrkan

Nationell bönekedja
i Equmeniakyrkan!

I samband med corona har Equmeniakyrkan knutit samman sina cirka 600
församlingar i en enda lång bönekedja.
Detta innebär att Borgenkyrkan i Tierp
ber för oss i Linköpings Missionsförsamling, och vi ber för Fredriksdals
Missionsförsamling. Var med oss och be!
FÖRSAMLINGSKOLLEGIET
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En gång, när jag arbetade med Paulus uppräkningar av nådegåvor, ”studsade” jag till
när jag kom till följande ”I sin församling
har Gud gjort några till apostlar, andra till
profeter, andra till lärare; åt några har han
gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att
hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal.
” (1 Kor 12:28)
Om jag minns rätt var det i ett läge i
Härjedalen, tidigt 90-tal, när jag var så less
på sammanträden. Tyckte att det var ett
direkt slöseri med tid i arbetet i Guds rike.
Det var nödvändigt för mig då att inte begränsa Andens utrustande gåvor, som Paulus
ju menar framträder så att de blir till nytta.
Så det var en bra ”studs”.
Att leda en gemenskap, att engagera sig i
styrelsen, att bestämma riktning och vägval

är något Anden vill utrusta till.
Januari 2020 blev Lambohov en egen
församling och då bildades det första
församlingsrådet, som sedan blev samarbetsrådet, när två ur Missionskyrkan kom
med. Vi hann med två sammanträden
innan coronaviruset kom till Sverige. Resten av våren möttes vi inte i samma rum.
När videokonferensutrustningen kommit
igång har vi sammanträden med ledamöter i rummet och ledamöter digitalt. Inte
optimalt, men tillräckligt bra. Vi fortsätter
så tills pandemin är över. (Jag begrundar
om utveckling av nyttig teknik också är en
andlig nådegåva, Anden är ju uppenbarligen oerhört kreativ!)
Nåd och frid!
LEIF JARLBJÖRN
FÖRSAMLINGSHERDE LAMBOHOV

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 09.00-16.00.

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
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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 Vi hoppas tider kommer, när vi får träffas under normala förhållanden och kan knyta kontakter
Välkommen till en intervju per mail Ingegerd
Forslund! Låt oss börja som vi brukar i de här
intervjuerna. Berätta om dina tidigaste minnen
av en kristen verklighet,

Söndagsskolan i min barndoms Missionshus där
en grannfru var lärare. Hon var en viktig person
under min uppväxt och blev en förebild av en
god människa.
Hur präglades din uppväxt av närheten till en
kristen församling?

Föräldrarna var medlemmar i Missionsförsamlingen. Mamma var körsångare långt upp i åren
och pappa deltog i många praktiska uppgifter. De
vuxna, som jag träffade då, har jag många goda
minnen av. De medverkade till att jag själv så
småningom gick med i församlingen.
Hur utvecklades din skoltid? Vilka skolor fick du
möjlighet att gå i?

Jag gick den halvklassiska grenen av gymnasiet,
där man läste latinska språket. Det har jag haft stor
användning av i mitt yrkesliv som sjuksköterska, då
en hel del av den medicinska terminologin fortfarande uttrycks med latinska ord och begrepp. I den
utbildningen ingick en stor del litteraturkunskap,
främst den svenska litteraturen, som har varit till
både nytta och glädje.
Hade du närhet till kristen ungdomsverksamhet?

Jag deltog i scouterna och till viss del i tonårsgruppen.
Kan du beskriva i stora drag hur verksamheten
såg ut i den (de) församlingar du tillhört?

Jag har till största delen deltagit i Södertälje Missionsförsamlings liv, som präglats av närheten
till huvudstaden och den stora grupp människor
från Mellanöstern som sökt sig till Sverige undan
olika typer av förtryck. Församlingen har utvecklat många möjligheter att lära sig svenska genom
språkcafé och regelrätt undervisning . Den gruppen
har också haft egna gudstjänster då arabiska är det
dominerande språket.
Nu försöker man på olika sätt arbeta med
integration, som är en utmaning liksom i övriga
samhället. Där har ungdomarna som är födda i

Sverige och har föräldrar med utländsk bakgrund, en viktig roll.
Några särdrag som du har upplevt särskilt värdefulla?

En öppenhet för de många uttrycksätt i gudstjänstlivet som
de många olika nationaliteterna
medförde.
Om du deltagit aktivt i församlingsarbetet, vad minns
du helst?

punkter?

Det är en förmån att kunna
delta utan att fysiskt kunna
det. Det är klart lite sorgligt
att se bänkarna i kyrkan utan
så många besökare, men nu
kanske det kommer en tid då
fler får möjlighet att närvara.
Är du och din make med i någon T-grupp? Någon annan
nu fungerande kontaktyta
till församlingen?

Under de fyrtio år min man
Vi hann endast gå med i
Staffan och jag bodde i Söderförsamlingen i februari måtälje och Järna finns många Ingegerd Forslund.
nad och delta några gånger
fina minnen. Körmusiken har
i gudstjänster och i kören
en stark tradition, där dagens körledare är barninnan alla restriktioner började gälla. Vi skulle
barn till den körledare som var aktiv under mina
vilja delta i en T-grupp så småningom, och förstås
första år i kören. Julottan, då kören sjunger och
i andra sammanhang också. Men vi känner ett
ansvarar för efterföljande kaffe, är legendarisk!
par andra tidigare Södertäljebor i församlingen,
Nattvardsfirandet blir en särskilt fin upplevelse
Andreas Örnberg och Jacob Wessbo, vars familjer
som nattvardstjänare.
bott och arbetat i Södertälje. Andreas och Jacob
är jämnåriga med våra söner.
Hur utvecklades ditt familjeliv?
Staffan och jag har två söner. Den äldste, Anders
Vad längtar du mest till i ett kristet församlings,bor med sin familj i Tallinn, den yngste, Per, bor
arbete?
med sin familj här i Sturefors. Eftersom båda
Sjunga i kör och delta i någon form av samtalssönerna lämnat Södertälje och Staffan och jag nugrupp.
mera är pensionerade, ville vi byta bostadsort. Vi
Församlingen planerar ju att starta gudstjänster
har fyra barnbarn, två i Tallinn och två i Sturefors.
med fysiskt deltagande i kyrkolokalen, men med
Det yngsta barnbarnet bor i Tallinn och är född
begränsningar av antalet gudstjänstbesökare per
för bara ett par månader sedan. Tyvärr har vi pga
gång. Har du någon erfarenhet av dessa?
rådande omständigheter inte kunnat hälsa på faNej.
miljen där, men håller kontakt via Face-time. BarVad vill du hälsa läsarna av Medljus?
nen i Sturefors har vi förstås möjlighet att träffa .
Vi har fått flera fina intryck av Linköpings MisVilket yrke (vilka yrken) har du prövat på?
sionsförsamling under den korta tid vi kunnat
Jag är utbildad anestesisjuksköterska och har hudelta här. Vi hoppas andra tider kommer när vi får
vudsakligen arbetat som det under många år. Jag
träffas under mer normala förhållanden och kan
har provat på intensivvård i perioder, men också de
knyta kontakter. Nu får vi fortsätta be för denna
sista åren innan pensionering på mottagning, där
situation, då många känner ensamhet och oro och
patienterna planeras inför ingrepp och operationer.
de flesta en ovisshet inför framtiden. Jag vill också
tacka för den omsorg vi fått genom telefonsamtal
Och nu över till en kyrka som famlar efter att nå
sina medlemmar utan fysisk närvaro? Brukar du
från pastor och diakon.
se på de digitala gudstjänsterna? Om, ja. Syn-
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