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Har vi anledning att lovsjunga?
SKRIVANDET AV DEN HÄR betraktelsen sammanfaller 
med tacksägelsedagen, då temat i kyrkans år 
är Lovsång. I år firar vi tacksägelsedag mitt i 
en pågående pandemi.

När finns det anledning att sjunga lovsång? 
Frågar vi våra trossyskon i den koptiska 

kyrkan i Egypten  svarar de: 
- Varje natt. 
Varje ny dag i klostren och i många lokala 

församlingar inleds med Nattens lovsång. 
Ett par timmars gudstjänst av ren och skär 
lovsång riktad till den Gud, som just har räckt 
oss en ny dag av nåd ur sina välsignande och 
livsupprätthållande händer. Här finner vi inga 
begärande böner eller klagovisor. De urgamla 
hymnerna, som bland annat består av psal-
tarpsalmer och De tre ynglingarnas lovsång i 
den brinnande ugnen, böljar växelvis mellan 
de olika sidorna i kapellet. Enstämmigt efter-
som dessa hymner är sprungna ur en tid före 
gregorianik och flerstämmighet. 

NÄR JAG YRVAKEN DRAS IN I den taktfasta a capella-
sången, som på sin höjd ackompanjeras av 
små cymbaler (doff) och triangel kan jag 
inte låta bli att fantisera om att de koptiska 
klostren utgör kyrkans ”hejarklack”. 

Numera blir det korta återbesök till nattens 
gudstjänster, men under det år jag levde i Pau-
losklostret i Egyptens inre öken blev nattens 
lovsång en rik källa att ösa ur också för mig. 

Vi bör nog inte uppehålla oss allt för 
mycket vid att bedöma frukten i våra egna 
liv, men om jag skall tro andra kom jag ut ur 

öknen som en gladare och lättare människa. 
Det fanns säkerligen flera skäl till det. Ett av 
dem stavas lovsången.

    I Apostlagärningarna kapitel 16 möter 
vi Paulus och Silas i det innersta av en fäng-
elsehåla. Benen är fastlåsta i stocken. Har de 
någon enda anledning att sjunga lovsång? 

Bojorna var uppenbarligen inget som 
hindrade lovsången att ljuda mellan fängelsets 
kala väggar och den ledde dem till befrielse. 
Vilken paradox!

KLAGOVISORNA HAR SIN GIVNA PLATS i bönelivet, sam-
tidigt behöver inte tacksamhet och lovsägelse 
vara något bedjaren tar i sin mun, först då hon 
tycker sig ha rimliga skäl till det. Nu tänker 
jag varken på flåsiga uppmaningar till positivt 
tänkande eller en teologi som inte rymmer 
smärta, utan en livshållning där man naturligt 
finner anledning till tacksamhet och tecken 
på Guds närvaro i smått och stort.

En enkel och beprövad övning för att väcka 
tacksamhetens blick är att i slutet av varje dag 
gå igenom dagen och tacka för de gåvor som 
givits mig. Ibland är de uppenbara, andra 
gånger svårare att upptäcka, men de finns där 
för den som har ögon att se.

På årsmötesfronten

Jonas 
Eveborn

PASTOR

Årsmöte på plats och digitalt! 
Missionskyrkans årsmöte närmar sig och i år 
finns det inga gamla rutiner att luta sig till-
baka mot. Vår ambition är att genomföra års-
mötet på plats i kyrksalen, men att det också 
kommer att finnas möjlighet att delta digitalt. 
Vi kommer inte att sända årsmötet öppet på 
Youtube, utan vi kommer att använda oss av 
Microsoft Teams. Alla medlemmar som vill 
delta digitalt får en inbjudan till mötet och får 
möjlighet att också interagera om den så vill. 
Då det i dagsläget är för tidigt att veta vilka 
riktlinjer som kommer att gälla den 15 no-
vember, får vi återkomma om hur många som 
kan delta på plats, men i dagsläget ser gränsen 
på 50 personer ut att vara kvar, så det är vad 
vi siktar på. Detaljerad information kring del-
tagande via länk och anmälan för deltagande 
på plats kommer att behöva uppdateras efter 
manusstopp för Medljus, så vi hänvisar till vår 
hemsida. I år hänvisar vi även till hemsidan 
vad gäller årsmöteshandlingar. Dessa kommer 
att finnas tillgängliga för nedladdning så att 
du själv kan skriva ut från och med den 18 
oktober. Det kommer finnas möjlighet att få 
tryckta exemplar om du önskar, hör då av dig 
till Anton Mannerfelt på 0725-201570 eller 
ta ett exemplar i informationen, alternativt be 
någon skriva ditt namn och adress på en lista 
i informationen, så skickar vi ett exemplar. 

Det är viktigt för oss att alla känner att de 
blir lyssnade på och känner sig delaktiga, oav-
sett om man är på plats rent fysiskt eller över 
digital länk. Om det finns någon du redan 
umgås med i dessa tider, så går det ju att sitta 
tillsammans via dator och delta på årsmötet, 
kanske kan det ändå få bli ett visionerande 
samtal över kaffet i pausen. 

Kl 13.00 startar årsmötet söndag 15 novem-
ber! Missa inte det! 

Väl mött!
FÖRSAMLINGSSTYRELSEN
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Hösten är här och vi får ta vara på det 
vackra som hör till denna årstid! Jag har de 
senaste dagarna njutit av de färgsprakande 
träden och också glatt mig åt att det finns 
så mycket blommor kvar i rabatterna.

RPG är tyvärr fortfarande begränsade 
i vad vi kan göra med tanke på rådande 
pandemi. Vår planering var att kunna 
hälsa välkommen till RPG den 29 okto-
ber, men det är inte möjligt med tanke på 
de restriktioner som alltjämt gäller. 

Men vi ser framåt med förhoppning, 
att vi skall kunna samlas igen till RPG i 
januari 2021. Då hoppas vi kunna bjuda 
in till en festlig RPG-samling, som blir 
lite utöver det vanliga! Vi kommer då 
att skicka ut en inbjudan till alla våra 
medlemmar.

Nu i höst är du välkommen till de 
samlingar i Missionskyrkan som benämns 
Öppet hus i kyrkan varje torsdag kl 14.00 
och är en gemenskap under cirka en tim-
mas tid, där man träffas och fikar ihop. 
En möjlighet att för en stund bryta den 
isolering, som vi många lever med just nu!

BIRGITTA LARSSON, TEL 0768-313066

RPG hoppas på januari 2021

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

På äldrefronten

Öppet hus på torsdagar i kyrkan

Under hösten fortsätter vi att ha 
Öppet hus i kyrkan. Varje torsdag 
kl 14.00-15.00 ses vi i Martas Café 
för en enkel fika, samtal och en 
gemensam avslutning.

Vi ser att fler och fler vill och 
vågar komma. Längtan efter 
gemenskap och att ”få komma ut” och 
träffas är stor. Eftersom vi har det corona- 
säkert hoppas vi, att denna stund kan få vara 
en fin stund tillsammans.

Vi tänker att detta Öppet hus pågår under 
hösten. Vi utvärderar inför varje ny månad 

Några av deltagarna vid Öppet hus i Missions-
kyrkan under hösten 2020.

och följer de rekommendationer som Folk-
hälsomyndigheten ger.

Frågor om denna samling kan besvaras av 
Eva Milton, 013- 249805.

EVA MILTON
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På kyrkokonferens

Så upplevde ombuden från Missionskyrkan i Linköping Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020
Linköpings Missionsförsamlings ombud deltog 
i slutet av september i Equmeniakyrkans kyrko-
konferens, som denna gång genomfördes digi-
talt. Här berättar ombuden om sina upplevelser.

Motsvarade kyrkokonferensen dina för-
väntningar?

Marcus Lind
Eftersom mina förväntningar var relativt 
lågt ställda får jag nog säga att konferensen 
motsvarat dessa. Men jag har verkligen saknat 
mötet med andra. I jämförelse med en vanlig 
konferens upplever jag att en digital konferens 
blir ”platt”. Det är så många dimensioner som 
går förlorade. Både i samtal och möten med 
människor som man springer på men också 
när diskussioner bara förs i skriven text. En 
del ombud har blommat ut i detta forum och 
kommit till tals som kanske inte hade uttalat 
sig i en vanlig konferens. Det har varit värde-
fullt! Enstaka har haft svårare att formulera 
sig bra i skrift och hålla en god ton. 

Barbro Rosander
Jag var ganska nollställd och undrade hur det 
skulle fungera att genomföra en kyrkokonfe-
rens, utan att få träffa människor som kommit 
tillsammans för att ta gemensamma beslut! 

Amanda Wedberg
Delvis men det var svårt att ha förväntningar 
då vi visste så pass lite om hur den skulle bli.

Anna Gardström
Eftersom jag kände viss skepsis huruvida det 
digitala formatet skulle fungera och att konfe-
rensen skulle hålla på så lång tid så får jag säga 
att, ja, konferensen motsvarade mina ganska 
låga förväntningar. Jag hade nog hoppats, att 
jag skulle ha fel, men det har varit svårt att 
vara deltagare på den här konferensen.

Tomas Gardström
Mina förväntningar var blandade då jag från 
början hade tackat ja till att delta i en kon-
ferens som skulle pågå under en ”långhelg”, 
där jag hade räknat med många goda samtal 
och reflektion. Med upplägget som blev istäl-
let, så hade jag skruvat ned förväntningarna 
rätt så mycket och räknade mest med att 
kunna vara delaktig i dialogen och påverka i 
omröstningarna. Jag kan tyvärr inte säga att 
jag fick ut så mycket av konferensen som jag 
hade hoppats från början, och inte heller att 
mina nedskruvade förväntningar infriades. 

Lena Ekermo
Ja, bättre vad gäller det digitala och genomför-
andet. Det blev då även mer att sätta sig in i.

Bengt Ekermo
Mina förväntningar överträffades vad gäller 

det tekniska. Det digitala hjälpmedlet fung-
erade bra. 

Hur gick det att digitalt känna delaktighet i 
samtal, diskussioner och gudstjänster?

Marcus Lind
Det som har fungerat bäst, tycker jag, är 
gudstjänsterna. Vi har ju alla fått vänja oss 
vid digitala gudstjänster det senaste halvåret. 
Kyrkokonferenserna har ju sänt gudstjänster 
digitalt i flera år redan. När det gäller samtal 
och diskussioner har det varit svårare. Jag har 
saknat möjligheten att markera mot inlägg 
som upprepar sådant som redan sagts. Det 
är tröttsamt att behöva gå igenom 40 inlägg i 
en fråga, när jag inte vet om det kommer att 
dyka upp något nytt intressant inlägg eller 
bara vara upprepningar av samma argument. 

Ombuden från Linköpings Missionsförsamling till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020. Från vänster: Amanda Wedberg,  
Barbro Rosander, Marcus Lind, Anna Gardström, Tomas Gardström, Lena Ekermo och Bengt Ekermo.
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Så upplevde ombuden från Missionskyrkan i Linköping Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020
Barbro Rosander
Jag blev positivt överraskad av att det ändå 
gick att känna samhörighet i diskussioner 
och inlägg som medlemmar från hela vårt 
land engagerade sig i. Sedan hade vi ju också 
vår egen ombudsgrupp från församlingen, 
där Marcus höll ihop oss - mycket värdefullt! 

Amanda Wedberg
Jag kände mig inte delaktig i samtal och dis-
kussioner. Det var svårt att få tiden att räcka 
till, när de flesta av diskussionspunkterna låg 
på vardagarna, då jag jobbade. Under första 
helgen var det mest formalia och omröstning-
arna i de punkter det varit mer diskussion om 
låg på vardagarna. Jag fick till största delen 
förlita mig på kyrkostyrelsen och de andra 
ombuden i vår församling för att veta vad 
jag skulle rösta på. Gudstjänster var lättare. 
Där var det roligt att få vara med. Lite extra 
roligt var det att delta hemifrån under ordina-
tionsgudstjänsten, då min pappa ordinerades. 

Anna Gardström
Det har varit väldigt svårt. Eftersom Equme-
niakyrkan jobbar efter konsensusmetoden är 
en viktig del att vara delaktig i diskussioner 
som leder fram till ett gemensamt beslut sna-
rare än att rösta för eller emot. Då de mesta 
av dessa diskussioner har pågått under dagtid, 
då jag har arbetat, så har jag missat en stor 
del av processen. Det var svårt att hinna läsa 
ikapp innan det var dags för beslut. 

Tomas Gardström
Det var väldigt svårt, då det mesta av denna 
dialog skedde under dagtid, när jag hade 
mitt eget jobb att sköta. På kvällarna fanns 
det bara tid att snabbt försöka sätta sig in 
i diskussionerna som hade ägt rum, för att 
kunna välja mellan de olika alternativen i den 
dagens omröstningar. Tyvärr hjälpte det inte 
att försöka förbereda sig för kommande dags 

omröstningar, då det under varje dag skedde 
dialog och justeringar på omröstningsalterna-
tiven. När det sedan var möjligt för mig att 
delta dagen efter så var dialogen stängd och de 
nya, slutgiltiga, omröstningsalternativen låsta. 

Lena Ekermo
Det gick bättre än jag trodde. Jag försökte 
följa alla live-sändningar. De var bra för 
delaktigheten. 

Bengt Ekermo
Det gick också bra att känna delaktighet. För-
utom inledningsgudstjänsten hann jag dock 
mest med att ta del av själva förhandlingarna 
och röstningsförfarandet. 

Vad är ditt bestående intryck från kyrko-
konferensen?

Marcus Lind
Det var jättebra, att vi kunde samlas på det 
här sättet, då det inte är möjligt att ses på 
vanligt sätt. En hel del har fungerat bra och 
det är glädjande att se kreativa lösningar på 
t.ex. ordinationsgudstjänst från flera regionala 
platser samtidigt. Från djupet av mitt hjärta 
hoppas jag dock, att vi aldrig mer behöver ha 
konferens på det här sättet. 

Barbro Rosander
Det som finns kvar hos mig, är en ödmjukhet 
över alla duktiga och kompetenta personer 
som lyckades hålla ihop och även kunna för-
medla visioner och framtidstro för vår kyrka
- fast allt var digitalt!!

Amanda Wedberg
Mitt intryck är att konferensen trots allt 
kunde bli av detta år. Många har jobbat 
väldigt hårt för att göra detta möjligt, så det 
känns bra att den kunde bli av. Vi har gjort 
det bästa av situationen men hoppas att det 

blir ”vanlig” konferens nästa gång. 

Anna Gardström
Tyvärr inte så bra. Jag tror, att man måste 
prioritera hårt bland beslutspunkterna om 
man som deltagare ska ha en chans att ta 
välgrundade beslut. Det är inte rimligt att 
man ska avsätta all ledig tid under mer än 
en veckas tid. Just nu är jag beredd att säga, 
att detta inte är ett särskilt demokratiskt sätt 
att ha konferens. Jag hoppas och ber att vi 
ska kunna träffas fysiskt till konferenser i 
framtiden och detta var en engångsföreteelse.

Tomas Gardström
Jag tycker tyvärr att konferensen var ett stort 
misslyckande som upplägget såg ut och hur 
det blev. Ett begränsat antal konferensdelta-
gare som hade tid och möjlighet kunde ta 
väldigt stor plats i dialogen och modereringen 
av densamma var för begränsad. För mig som 
skulle delta på kvällstid efter fullgjord arbets-
dag blev det mer av en administrativ aktivitet 
än en fördjupande dialog. 

Lena Ekermo
Intressant, givande men det tog mycket 
mer tid än den ”vanliga” kyrkokonferensen. 
Väldigt mycket att läsa, ta del av och att sätta 
sig in i. 

Bengt Ekermo
Jag upplevde samhörighetskänsla trots fysisk 
distans. Alla ombud kunde lätt lämna syn-
punkter och förslag. Samtalstonen var god 
och presidiet styrde skickligt förhandlingarna. 

Tack att ni har delat med er av era upplevelser 
under kyrkokonferensen! 

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 
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

Samtal med Baptistförsamlingen
Under sommaren blev församlingsstyrelsen 
kontaktad av Baptistförsamlingens styrelse. 
De har under några års tid funderat över sin 
framtid och sökt olika vägar framåt för detta. 
Nu senast genom att pröva ett samarbete med 
Citykyrkan. Vid ett församlingsmöte i sep-
tember beslutade dock församlingen att av-
sluta det samarbetet och istället vill de inleda 
samtal med oss om en gemensam framtid. Vår 
styrelse har därför likt Baptistförsamlingen 
tillsatt en samrådsgrupp med uppgift att föra 
dialog om hur en gemensam framtid kan se 
ut. Från oss ingår Anna Gardström, Marcus 
Lind, Anders Erlandsson och Magnus Thor-
stensson. Vi hoppas ha mer information om 
vad denna process skulle kunna innebära när 
vi samlas till årsmöte den 15 november. Så att 
vi får prata om detta tillsammans.

MARCUS LIND 

50-gränsen i samband med gudstjänster
Under hösten har vi börjat tillåta ett begränsat 
antal deltagare på plats i kyrksalen då vi firar 
gudstjänst. Den första söndagen släppte vi 30 
platser och vi har sedan succesivt ökat till att 
nu släppa 50 platser nästan varje söndag. Vi 
följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten 
har gällande offentliga sammankomster och 
hur Polismyndigheten i Östergötland tilläm-
par dessa. Det som gäller är att det är deltagare 
i sammankomsten som räknas och inte med-
verkande, funktionärer och liknande. Detta 
gör att kyrkvärdar, tekniker och musiker inte 
räknas. När vi har haft ett stort antal medver-
kande då t.ex. kören eller Revoice har deltagit 
har vi vidtagit extra åtgärder för att hålla isär 
medverkande och deltagare efter gudstjänsten 
så att inte det totala antalet ska bli för stort. 
För att delta gäller att platser förbokas via 
vår hemsida. Den som inte har möjlighet att 
göra detta kan ringa expeditionen eller någon 
av de anställda för att anmäla sig. Det finns 
handsprit utplacerat på flera ställen i kyrkan 
och alla som deltar och medverkar ska vara 

symptomfria. Inget kyrkfika serveras efter 
gudstjänsten men det går bra att ta med sig 
eget och fika med lämpligt avstånd till andra 
i Mariasalen.

Detta gäller till och med den 31 oktober.
FÖRSAMLINGSSTYRELSEN GENOM MARCUS LIND

300-gränsen i samband med gudstjänster
Från och med den 1 november tillåter Folk-
hälsomyndigheten och regeringen upp till 
300 deltagare vid offentliga sammankomster 
om lokalen tillåter detta på ett säkert sätt. 
Detta innebär t.ex. att deltagare under hela 
samlingen kan hålla 1 meter avstånd mellan 
varandra. Vi håller just nu på att mäta upp och 
markera ut kyrksalen så att vi vet hur många 
personer vi kan tillåta vid våra sammankoms-
ter. När detta är klart går vi ut med exakt 
antal och kyrkvärdarna kommer att räkna alla 
personer som närvarar. Vi räknar dock med 
att det tillåtna antalet kommer att bli runt 200 
och att det därmed inte kommer att behövas 
någon föranmälan. Däremot skulle det kunna 
innebära att vi får stänga dörren om vi skulle 
nå maxantalet vid någon samling. Det kan 
också bli förändringar av vissa gudstjänstmo-
ment som t.ex. ljuständning under förbönen. 
Detta görs i så fall för att begränsa rörelse i 
rummet och minska risken för trängsel som 
kan leda till att avståndet om 1 meter blir svårt 
eller omöjligt att upprätthålla.

Detta gäller söndag 1 november och tills 
vidare. Om smittspridningen i Östergötland 
tar fart och rekommendationer förändras på 
nationell eller regional nivå så kommer vi 
anpassa oss och gå tillbaka till det upplägg 
som gällde tidigare.

FÖRSAMLINGSSTYRELSEN GENOM MARCUS LIND

Första advent
För att möjliggöra för alla som vill att fira 
gudstjänst den första advent, söndag 29 novem-
ber, kommer vi att fira två gudstjänster. En kl 
11.00 och en kl 14.00. När vi vet hur många 
som kan delta i respektive gudstjänst kommer 
vi att återkomma med information om det 
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På kyrkbacken

Ständig förändring

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

JAG SKRIVER DENNA TEXT samma dag som två stora 
besked har kommit. Det första kom på mor-
gonen och handlade om att gruppen 70+ nu 
har samma rekommendationer som övriga. 
Det andra beskedet kom på eftermiddagen 
och gällde att taket för deltagare på kultur- 
och sportevenemang höjs från 50 till 300 
personer. I detta undantag från ordningsla-
gen ryms även gudstjänster. Det här är ett 
efterlängtat beslut för oss som församling. 
Samtidigt har det varit så många turer att jag 
knappt vet om denna text kommer att vara 
aktuell när den ges ut om en vecka.

I vår församling har vi under ett antal år 
pratat om att vi vill fördubbla vårt genom-
snittliga gudstjänstdeltagande. Den pågående 
pandemin har lite vänt upp och ned på detta 
mål. När vi gick över till att bara fira livesända 
gudstjänster ökade möjligheten för människor 
att delta. Under våren hade vi stadigt knappt 
100 anslutna tittare varje gudstjänst. Hur 
många som i snitt tittade per anslutning vet 
vi inte. Det vi däremot kunde konstatera var 
att gudstjänsterna efter 1-2 veckor ofta hade 
över 700 visningar. Den sammantagna käns-
lan var därför att vi firade gudstjänst i minst 
samma utsträckning som tidigare fast på ett 
annorlunda sätt. Under hösten har vi legat 
på runt 400 visningar med enstaka undantag 
uppåt 700. Känslan har nu istället varit att vi 
saknat att få fira gudstjänst tillsammans på 
plats. Till dessa siffror ska då också tilläggas att 
vi sedan september också kunnat vara upp till 
50 deltagare på plats exklusive medverkande.

OAVSETT SÅ KOMMER DET ATT vara svårt att jämföra 
årets siffror med tidigare år. Och svårt för oss 

att mäta hur det går med vårt långsiktiga mål. 
Det som är betydligt lättare är däremot att 
konstatera att behovet av att mötas och fira 
gudstjänst inte har blivit mindre. Under hela 
den här tiden har vi blivit påminda om att vi 
är sociala varelser som är skapade för gemen-
skap, både med varandra och med Gud. När 
det är stora förändringar runt omkring oss 
och i våra liv så behöver vi mer än någonsin 
ett sammanhang att relatera till. En tro och en 
gemenskap att förhålla oss till och som hjälper 
till att ta ut en riktning att navigera efter och 
som tillsammans leder oss vidare i livet.

Därför är det glädjande att vi nu på nytt 
kan få samla fler än 50 personer till gudstjänst. 
Givetvis måste det hela tiden göras på ett säkert 
sätt där vi följer alla de riktlinjer, lagar och 
rekommendationer som finns. Men att det 
nu ser ut att bli möjligt gör att det blir lättare 
för oss att göra det som vi tror är det viktigaste 
för vår församling. Nämligen att mötas för 
att söka Gud ihop och tillsammans praktisera 
och fördjupa oss i vår tro och att dela livets 
glädjeämnen och utmaningar med varandra. 
Vi gör detta i tron att vi i mötet med Jesus 
och varandra formas att bli de människor Gud 
skapat oss att vara. Att vi på så vis också bidrar 
till att förändra den värld vi lever i och är en 
del av. På så vis lever vi både som individer och 
som gemenskap i ständig förändring.

kommer att behövas föranmälan eller inte.
MARCUS LIND

Gudstjänst kvar två månader på YouTube
Gudstjänsterna i Missionskyrkan live-sänds 
och finns sedan kvar på YouTube i två måna-
der. Efter detta blir de dolda och kan alltså 
inte längre ses i efterhand. Om du av någon 
anledning önskar se en gudstjänst som spe-
lades in för mer än två månader sedan, kan 
du kontakta församlingskollegiet för att få 
tillgång till just den gudstjänsten.

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Bönekväll för Abbas Alavi
Tisdag 8 december är det ett år sedan vår för-
samlingsmedlem Abbas Alavi utvisades till 
Afghanistan, efter att ha suttit i Migrations-
verkets förvar i nio månader. På årsdagen kl 
17.30 inbjuder vi till en bönesamling med 
efterföljande ljusmanifestation på kyrk-
backen. Då ber vi för Abbas och andra som 
är i samma situation. Mer info om eventuell 
anmälan kommer.

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Missa inte Equmenias livesända uppesit-
tarkväll!
Lördag 28 november kommer vi livesända en 
uppesittarkväll med ett innehåll för alla åldrar. 
Kvällen kommer bjuda på allt från rimstuga, 
livemusik, tävlingar, lotteri, auktion, spän-
nande gäster och allt som hör julen till!

 Även fast julmarknaden tyvärr inte blir av 
i år är det viktigt att hålla julkänslan och den 
magiska stämningen vid liv. Därför väljer vi 
att göra denna fantastiska afton, där du får 
delta på det sätt som passar dig bäst!

Du hittar all information om kvällen på 
missionskyrkanlinkoping.se/uppesittarkvall 
eller på vårt facebookevent: Equmenias up-
pesittarkväll

ANDRÉAS SELIN



På ekumeniska fronten

Nyligen hade Linköpings Frikyrkoråd årsmöte. 
Per Larsson som varit ordförande sedan maj 2017 
valdes om som ordförande för ytterligare ett år. 
Från Missionskyrkan valdes Björn Axelson och 
Lena Ekermo in i styrelsen. Medljus har ställt ett 
par frågor till de nyvalda ledamöterna. 

Lena, presentera dig lite kort!
Jag är 65 år och pensionär. Jag har arbetat 
som lärare i 43 år. Jag är gift med Bengt. 
Vi har fyra vuxna barn och ett barnbarn. I 
Linköpings Missionsförsamling har jag varit 
medlem sedan 1974,  då jag började studera 
i Linköping.

Hur ser du fram emot detta uppdrag?
Det ska bli spännande med lite större sam-
manhang och att samarbeta med och få för-
ståelse för de andra frikyrkorna i Linköping.

Vilka frågor tycker du är viktigast för Linköpings 
Frikyrkoråd?
Att vi är en kyrka och har det som grund, men 
delar upp oss i olika delar.

Björn, presentera dig lite kort!
Jag är 59 år och är gift med Gunilla. Vi har 
tre barn. Jag flyttade till Linköping 1982 för 
att studera och har sen blivit kvar i stan. I 
Linköpings missionsförsamling har jag varit 
medlem sedan 1985.

Berätta lite om varför du tagit rollen som kassör  
i Linköpings Frikyrkoråd?
När Ragnar Asserhed i valberedningen frågade 
om jag kunde tänka mig att ta uppgiften som 
kassör bad jag om några dagars betänketid. Jag 
har en bakgrund som kassör i några föreningar 
samt har haft hand om församlingens löner 
under ett antal år. Det uppdraget avslutades 
förra året. Utifrån det och att jag vet att det 
är svårt för valberedningar att få personer att 
vilja ta styrelsejobb i allmänhet och kassör 
i synnerhet, meddelade jag Ragnar att jag 

kunde ta uppdraget.
Det har dock varit en minst 

sagt ovanlig start i det nya 
arbetet. Årsmötet blev fram-
flyttat och det har varit svårt 
att träffas för att ta över allt 
underlag som föregående kas-
sör. Styrelsen har löst det ge-
nom att vi är dubbla kassörer 
under en övergångstid. Jag 
har fått göra en mjukstart tills 
jag tar över allt ansvar och det 
formella är klart. 

Sen blir det intressant att 
sätta sig in i föreningens arbete 
och de områden vi verkar i.

Per, du har blivit omvald som 
ordförande i Linköpings Frikyr-
koråd. Hur ser du tillbaka på de 
3,5 åren du har varit ordförande?
Det har varit intressant, läro-
rikt och givande, och samti-
digt en hel del olika frågeställ-
ningar att hantera. Även om 
jag hade vissa erfarenheter av 
både Kyrkan på Universitetet 
och Sjukhuskyrkan sedan ti-
digare, har jag förstås lärt mig 
väldigt mycket nytt. Det är 
ett viktigt ekumeniskt arbete 
som bedrivs i båda miljöerna, 
där vi från frikyrkorådet är 
arbetsgivare för studentpastor 
och sjukhuspastor, men har 
ett mycket gott samarbete 
med Svenska kyrkan i form 
av Linköpings domkyrkopas-
torat. Det är också glädjande 
att se att det finns ett stort 
engagemang bland frikyrko-
rådets medlemsförsamlingar 
för arbetet på Universitetssjuk-

huset och på Linköpings 
Universitet. 

Vad har varit det mest vik-
tiga i din uppgift?
Redan  när valberedning-
en frågade mig om att bli 
ordförande våren 2017, 
fick jag veta att styrel-
sen för frikyrkorådet stod 
inför rekrytering av ny 
studentpastor (eftersom 
dåvarande studentpastor 
Staffan Hejdegard plane-
rade att gå i pension), och 
hantering av långtidssjuk-
skrivning av dåvarande 
sjukhuspastor, med olika 
aktuella vikariat. Idag har 
vi tillsvidareanställd stu-
dentpastor och sjukhus-
pastor, som båda gör ett 
fantastiskt bra jobb, och 
också har blivit mycket 
uppskattade kollegor hos 
Svenska kyrkans perso-
nal. Mattias Sennehed, 
ursprungligen från Lin-
köping, flyttade från en 
pastorstjänst i Malmö 
tillbaka till Östergötland 
för att bli ny studentpas-
tor, och Lars Hermans-
son, som också är pastor i 
Baptistkyrkan i Linköping 
på deltid, har gått från 
vikariat till fast anställning 
som sjukhuspastor. Bland 
många andra arbetsupp-
gifter för styrelsen, har de 
rekryterings- och anställ-
ningsprocesserna varit de 
viktigaste och mest tids-

Ny trio från Missionskyrkan i Linköpings Frikyrkoråd
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Missionskyrkans representanter i styrelsen 
för Linköpings Frikyrkoråd. Lena Ekermo, 
Björn Axelson och Per Larsson.
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På storstädning

TVÅ KVÄLLAR I OKTOBER var det tillfälle att göra en 
gemensam insats för att hålla kyrkan fin och 
ren. Ett trevlig tillfälle att ses och jobba (på 
distans) tillsammans. Tack alla som bidrog 
på olika sätt!

PETRA HALLQVIST

En städgeneral gör en insats in i det sista. Tack för bra 
guidning och gott samarbete! Städning kan vara både 
intressant och kul i rätt sällskap. Vi städar vidare, lycka till 
med flytten söderöver Ellinor Gutavsson!

Tack till storstädare!
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krävande. Till studentpastorstjänsten, som ut-
annonserades nationellt, fick vi glädjande nog 
många bra sökande, och utöver kompetens 
och erfarenhet i styrelsen kring rekrytering, 
fick vi gott stöd från rekryteringsproffs i våra 
medlemsförsamlingar.

Hur ser du fram mot att fortsätta som ordförande 
i styrelsen för Linköpings Frikyrkoråd?
Jag är tacksam för årsmötets förtroende att 
väljas om, och gläds också åt att styrelsen 
kompletterats med tre nyinvalda ledamöter, 
som bidrar med sina erfarenheter och per-
spektiv.

Precis som för alla andra, är det även för 
frikyrkorådet en annorlunda tid, där det 
vardagliga arbetet för våra anställda pastorer 
i Sjukhuskyrkan och i Kyrkan på universitetet 
påverkas av den pågående pandemin. Vi ser 
också att medlemsförsamlingarna påverkas, 
även ekonomiskt. Eftersom medlemsförsam-
lingarnas ekonomiska bidrag är grunden för 
finansieringen av de båda pastorstjänsterna, 
är nu dialogen med församlingarna viktig, 
och också arbetet med att finna nya kom-
pletterande vägar att finansiera den viktiga 
verksamheten. Tidigare har många enskilda 
gåvogivare bidragit ekonomiskt direkt till 
frikyrkorådet – nya gåvogivare skulle vara 
varmt välkomna!

Tack för era intressanta svar! Lycka till i era 
viktiga uppgifter i Linköpings Frikyrkoråd!

GUDRUN EKLUND

På kyrktorget

Vår solcellsanläggning är näst störst!
Nätverket Grön kyrka kartlägger just nu 
Equmeniakyrkornas solcellsanläggningar. En-
ligt den senaste beräkningen har Linköpings 
Missionsförsamling, med våra 214 kvadrat-
meter, just nu den näst största anläggningen 
i samfundet! Störst har Uppsala Missions-
församling, med en 450 kvadratmeter stor 
anläggning.

MARIA LINDER

Fira jul i kyrkan?
Vi hoppas att även i år kunna bjuda in till ett 
gemensamt och corona-säkert julfirande på 
julafton. Till det behöver vi er som kan och 
vill vara med och hjälpa till med det praktiska: 
duka, ta fram mat, diska och vara med och 
dela den goda gemenskap som blir när vi firar 
jul i kyrkan. 

Marcus Lind och Maria Linder med res-
pektive familjer kommer att finnas med från 
kollegiet och upplägget blir lite utefter hur 
många vi blir som kan vara med och hjälpa 
till. Men enligt de nu rådande restriktionerna 
ska vi hålla oss inom 50-gränsen. I nästa num-
mer av Medljus, som kommer ut i slutet av 
november, kommer mer information om hur 
vårt gemensamma julfirande blir i år.

Så, ta en extra funderare, tillsammans med 
familj eller vänner, om det skulle kunna vara 
ett trevligt sätt att fira julafton på i år. Ta också 
med det här i era förböner.

Eva Milton svarar gärna på frågor: 013- 
249805 eller eva.milton@missionskyrkan-
linkoping.se

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET 
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NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING NR 8 - NOVEMBER 2020

DET ÄR ROLIGT ATT SE så många enga-
gera sig i sin förening. Fredagen 
9/10 samlades 37 Equme-
niamedlemmar för Equmenias 
Årsmöte. De flesta var på plats 
i Ängen, men några deltog även 
via videolänk. 

Bland annat fick vi den stora 
glädjen att välkomna Oscar 
Dawidsson och Emil Boberg till 
Equmeniastyrelsen och Andréas 
Selin till posten som kassör i 
Equmenia. 

DET BLEV MÅNGA YTTRANDEN kring 
Equmeniastyrelsens två pro-
positioner om mobilförbud 
och sockerförbud i föreningen. 
Vid röstningen avslogs båda 
förslagen. 

Vi fick en god gemenskap 
under pausen i mötet då vi 
enligt traditionen åt pizza till-
sammans. I år fick man välja 
mellan Kebabpizza, vegansk 
eller Hawaii. Årsmötet avsluta-
des med en andakt som Maria 
Linder höll i. Efteråt hängde 
Grandios-ungdomarna kvar och 
spelade rundpingis och lekte 
norskgömme. 

STINA HOLMGREN

Brunch om Trygg kultur
Välkommen på Brunch med Trygg kultur 
lördag 14 november kl 10.00-14.00! Alla väl-
komna på en föreläsning om Trygg Kultur, 
som handlar om hur vi på en strukturell nivå 
kan hindra övergrepp inom vår verksamhet. 
Du som är ledare inom Equmenia är särskilt 
välkommen. Kl 10 den 14 november samlas 
vi i Missionskyrkan för en gemensam brunch. 
Om du har möjlighet är kostnaden är 50 kr 
per person som betalas på plats. Anmälan sker 
till Stina.Holmgren@missionskyrkanlinko-
ping.se senast den 10 november.

Vi behöver praktisk hjälp för arrange-
manget. Om du kan hjälpa till på plats eller 
baka något är vi glada om du hör av dig till 
Stina Holmgren och berättar vad du vill göra.

FRIDA DAHLÉN

Grandios
Grandios tonårskvällar har träffats några 
gånger den här terminen. Vi ses varannan 
vecka på fredagar kl 19.00-23.00 och har en 
aktivitet, andakt, fikar och hänger. I år har vi 
med oss ett helt gäng med nya ledare: Jacob 
Olausson, Isabella Zackrisson, Anna Ställ-
born, Jacob Wallhagen och Emma Lidbäck. 
Vi har även många nya deltagare i gruppen 
och har varit uppemot 25 deltagare under de 
senaste träffarna!

Ledarna har ordnat en femkamp, delta-
garna (som själva får bidra till kvällarna om 
de vill) har ordnat levande maffia och läst ur 
en andaktsbok. Senast deltog vi i Equmenias 
årsmöte. Vi ser fram emot fler roliga kvällar i 
höst och även en hajk tillsammans med Skeda 
6-7 november!

STINA HOLMGREN

Propositioner och pizza på Equmenias årsmöte



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

UNGDOM 

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

YTTERLIGARE INFO

AKTIVITETER

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

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

Ungdomskören Hope tisdag 18.30-20.00

Stina Holmgren, 073949805. 
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STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokör tisdag 18.00
Jacob Wessbo, 013–24 98 08
Gospelkören Revoice, 18-35 år onsdag 18.30
Lovisa Kienzler, 073–777 25 86
Se Instagram-kontot revoicegospel och Facebook-
sidan Revoice Gospel Choir 
Ekumenisk bön- & lovsångsmässa
Domkyrkan fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångs-
mässa i Linköpings domkyrka
After Church söndag 13.00
Eva Elander, 070-454 99 71
Mångkulturell Innebandy söndag 18.00
Josef Danielsson, 073-808 17 55 
Se Facebook-gruppen Mångkulturell innebandy

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

OKTOBER
30 20.00 Ekumenisk bön- och lov-

sångsmässa i Domkyrkan
NOVEMBER
6-7  Grandioshajk i Skeda, med 

deltagande på Equmenias riks-
stämma.

7-8  Equmenias riksstämma Digi-
talt.

8 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
med medverkan av ungdoms-
kören Hope och Barnmusiken.

13 20.00 The Bible Lejonet av Juda 
Stam.

14 10.00 Brunch och workshop om 
trygg kultur.

15 11.00 Gudstjänst med medverkan av 
dansgruppen Glow.

20 19-23 Grandios
 20.00 Ekumenisk bön- och lov-

sångsmässa i Domkyrkan
21  Konsert: Revoice Gospel 

Choir i Missionskyrkan och på 
YouTube

22 11.00 På G
28 17.00 Equmenias uppesittarkväll
29 13.00 After Church
DECEMBER
6 11.00 På G

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

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

SOCIALA MEDIER

equmenia_missionlkpg
revoicegospel

Samtidigt som förra årets och 
sommarens konfagrupper 
avslutades, så startade en ny! 
I år består gruppen av åtta 
konfirmander från Linkö-
pings Missionsförsamling, 
två stycken från församling-
en Treklangen och en från 
Equmeniakyrkan i Skeda. 
Ledare är Agnes Roitto, Lin-
nea Hultman Araya, Maria 
Linder, Per-Anders Olsson, 
Stina Holmgren och Åsa 
Nyström.

Årets konfirmander är en 
livfull grupp som gillar att 
diskutera och leka. Hittills 
har vi hunnit gå igenom te-
man som skapelsen, Bibeln, 
familj utifrån berättelsen 
om Abraham, självbild och 

Gudsbild utifrån berättel-
sen om Mose och de tio 
budorden. I september åkte 
vi på hajk till Skeda, där vi 
lärde känna varandra och 
sedan ledde gudstjänsten 
på söndagen. I oktober fick 
konfirmanderna från Lin-
köping ta emot sina biblar 
på gudstjänsten med alla 
åldrar, där de också bidrog 
med drama och ledning av 
gudstjänsten och nattvarden.

Vi har ett roligt, spännan-
de, utmanande och lärorikt 
år framför oss. Var gärna med 
och be för konfirmanderna, 
ledarna och för de särskilda 
omständigheter som råder i 
samband med covid-19!

MARIA LINDER

Årets konfagrupp har startat!

Äntligen drar På G igång 
igen!  Den här terminen har 
vi tre söndagsskolesamlingar 
för er som går i åk 4-7. Vi 
börjar på gudstjänsten och 
går sedan iväg efter Skattkis-
tan och har vår egen samling. 
Vi kommer också fika för 
oss själva. 

Höstens samlingar blir: 
25 oktober, 22 november och 
6 december.

För att veta hur många 
vi blir behöver man anmäla 

sig i förväg. De familjer som 
är intresserade av på G har 
möjlighet att få ett mail 
med anmälningslänken till 
gudstjänsten redan en vecka 
i förväg (istället för på tisda-
gen som resten av försam-
lingen), så de kan anmäla 
sig. Den som vill stå med 
på det utskicket kan maila 
till norberg.elin@hotmail.
com eller stina.holmgren@
missionskyrkanlinkoping.se. 

Hoppas vi ses på På G!
STINA HOLMGREN

På G drar äntligen igång igen!
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan november 2020
Välkommen att följa med i bibelläsningsplanen som Linköpings Missionsförsamling tar fram till hjälp för din bibelläsning. Till detta num-
mer av Medljus genomförs en förändring i bibelläsningsplanen. Vi fortsätter läsa kyrkoårets texter på lördagen, som förberedelse för söndagens 
gudstjänst. Övriga dagar läser vi en gammaltestamentlig bok och en nytestamentlig bok parallellt, med en text från respektive bok varannan dag. 
Dessa böcker innehåller ofta sammanlänkade teman, som därför gärna läses ihop. Vi hoppas att detta gör läsningen uppfriskande och berikande! 
Maria Linder ger introduktion till Esra och Nehemja. Petrusbreven introduceras av Marcus Lind. Efesierbrevet introduceras av Rikard Roitto. 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.

Bibelintroduktion: Esra och Nehemja
Esra var en skriftlärd som härstammade 
från Moses bror Aron (prästsläktet) och 
reformerade både folkets andliga liv och 
tempelgudstjänsterna genom att läsa ur lagen. 
Nehemja var en from man, praktisk organi-
satör och beslutsam ledare som byggde upp 
Jerusalems stadsmurar. De var alltså samtida 
och jobbade ihop för att återupprätta Israel 
som nation och judendomen som religion. 
Böckerna var från början en enda bok som 
utgjorde fortsättningen på Krönikeböckerna, 
där de politiska händelserna i Samuels- och 
Kungaböckernas berättas utifrån ett religiöst 
perspektiv. Krönikeböckerna slutar med att 
babylonierna år 587 f.Kr. förstör Jerusalems 
tempel och murar, och tar med sig israeliterna 
som slavar. Esras bok börjar med att babylo-
nierna besegras av perserna år 539 f.Kr.

I Esra kapitel 1–6 tillåter därför perser-
kungen Kyros 50 000 judar att återvända 
till Jerusalem och finansierar också återupp-
byggandet av templet (1:2–4). Den judiska 
kungen Jojakins sonson Serubbabel leder 
återvändandet och bygget, som börjar med 
att altaret färdigställs så att offren till Gud kan 
återupptas (3:2–3). Sedan byggs tempelgrun-
den, som invigs med lovsång (3:10–13). När 
samarierna inte får hjälpa till så hindrar de 
tempelbygget genom att skrämma israeliterna 
i femton år. Under tiden bygger folket på sina 
egna hus (Hag 1:4), innan profeterna Haggaj 
och Sakarja får igång tempelbygget igen år 
520 f.Kr. med den nya perserkungen Dareios 
välsignelse. År 515 f.Kr. är templet klart och 

invigs med glädjefest och påskfirande.
Esra kapitel 7–10 utspelar sig sextio år efter 

detta. Perserkungen Artaxerxes tillåter då ett 
andra återvändande år 458 f.Kr., då 5 000 ju-
dar reser tillbaka under Esras ledning när han 
får uppdraget att undersöka om israeliterna 
lever efter Guds vilja. Denna resa berättar Esra 
om i jag-form (som en memoar), där leviterna 
behöver övertalas att följa med – efter 120 år 
i ett annat land hade de ju hunnit göra sig väl 
hemmastadda. Väl i Jerusalem blir Esra bedrö-
vad över blandäktenskapen mellan israeliter 
och andra folk. Detta har tidigare inte varit 
ett problem i Bibeln, men nu innebar det fara 
för såväl avgudadyrkan som assimilering i en 
tid då israeliterna skulle förnya förbundet 
och helgas som Guds folk. Esras bok slutar 
därför med att blandäktenskapen upplöses, 
och fruarna och barnen skickas bort för att 
skydda folket och templet från att dras bort 
från Israels Gud.

Som väl är fortsätter historien i Nehemja 
utifrån ett något ljusare perspektiv. I Nehemja 
kapitel 1–7 berättar Nehemja i jag-form om 
att han arbetade som munskänk åt perser-
kungen Artaxerxes, men bad om att få resa 

till Jerusalem år 445 f.Kr. för att bygga upp 
Jerusalems stadsmurar som skydd mot nöd 
och förnedring. Trots militärt yttre hot och 
inre socioekonomiska konflikter lyckas de 
bygga upp de 2,5 km långa murarna på endast 
52 dagar, tack vare Guds skyddande hand och 
Nehemjas effektiva strategier.

Nehemja kapitel 8–13 handlar om Esras 
reformarbete, där läsandet och undervis-
ningen ur Mose lag leder till att folket i glädje 
firar försoningsdagen och lövhyddohögtiden. 
Därefter fastar de, bekänner sina synder och 
lovar att hålla Guds bud – däribland sabbaten, 
att ge tionde och inte ingå blandäktenskap. 
Sedan invigs stadsmuren med en lovsångsfest, 
folket bosätter sig runtom i Israel och arbets-
fördelningen upprättas mellan präster, leviter, 
sångare, dörrvaktare och tempeltjänare. 
Nehemjas bok avlutas med att folket bryter 
sina löften medan Nehemja är på besök hos 
perserkungen, men skärper till sig när han 
återvänder och återupptar styrningen.

Syftet med Esras och Nehemjas bok är att 
berätta några centrala händelser i samband 
med israeliternas återvändande till Jerusalem, 
återuppbyggandet av templet och stadsmuren, 
samt reformerna vid firandet av gudstjänster, 
sabbat och judiska högtider. Utan allt detta 
hade både det judiska folket och praktiseran-
det av judendomen sett radikalt annorlunda 
ut idag. Budskapet är också att Gud fortsätter 
handla genom historien: Gud är trofast i att 
beskydda och leda sitt folk, men människor 
har lätt för att göra uppror och vända sig bort 
från Gud. En bestämd plats för tillbedjan till 
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Fortsättning på sidan 15.

Gud (templet, med skydd av murar) underlät-
tar att Gudsrelationen bevaras. Böckerna Esra 
och Nehemja uppmanar alltså läsaren till om-
vändelse och helhjärtad överlåtelse till Gud, 
genom att personerna Esra och Nehemja 
själva är föredömen i att praktiskt lyda Gud.

Förutom de nationalistiska dragen i frågan 
om blandäktenskap finns det några fler kne-
pigheter med dessa böcker. I Esra kapitel 4 
finns en passage om kung Artaxerxes reaktion 
på murarna som egentligen inträffar senare 
i tiden, vilket är förvirrande för läsaren. De 
många listorna innebär delvis tråkig läsning, 
men utgör viktiga sammanställningar för att 
återupprätta israeliternas identitet – detta kan 
liknas vid att läsa släktforskning, som är mest 
intressant för den som själv berörs. Dessutom 
reagerar vissa på Nehemjas korta böner om 
att Gud ska komma ihåg hans goda gärningar, 
men inte glömma fiendernas brott – vilket 
starkt kontrasterar exempelvis Jesu förlåtande 
böner (Neh 5:19, 6:14). Däremot utgör Ne-
hemja kapitel 9 en av de mest innehållsrika 
bönerna i bibeln, och fler guldkorn finns i 
berättelserna om glädjen under invigningen 
av tempelgrunden (Esr 3:10-11), templet 
(Esr 6:16-22) och stadsmuren (Neh 12:27-
47). Dessutom är det såklart glädjande för 
en pastor att läsa om folks givmildhet till 
tempelfonden (t.ex. Esr 1:69), att de lägger 
ner sin själ i bygget (Neh 4:6) och om folkets 
längtan efter och uthållighet i att lyssna till 
de heliga skrifterna (Neh 8). Med detta sagt 
utgör Esra och Nehemja såväl spännande som 
utmanade läsning.

MARIA LINDER

Bibelintroduktion: Första Petrusbrevet
Petrusbreven, Jakobs, Judas och Johannesbre-
ven brukar tillsammans kallas för de katolska 
(allmänna) breven i nya testamentet. De är 
skrivna av olika författare med lite olika syfte 
men med den gemensamma nämnaren att de 
riktar sig till kristna i allmänhet och till skill-
nad från Paulus brev inte till en specifik för-

samling. När det gäller första Petrusbrevet så 
har det enligt traditionen skrivits av lärjungen 
Petrus. Bland annat hänvisar kyrkofadern 
Irenaeus till detta mot slutet av 100-talet. 
Om det är Petrus som står bakom brevet bör 
det ha tillkommit redan på 60-talet då Petrus 
enligt traditionen ska ha lidit martyrdöden 
under kejsarn Nero som regerade år 54-68. 
Samtidigt pekar en del innehåll i brevet på att 
det skulle ha tillkommit senare. Bland annat 
omnämns Rom som Babylon (1 Pet 5:13). 
En hänvisning som främst är förknippad med 
tiden efter templets och Jerusalems förstörelse 
år 70. Att brevet tillkommit i Rom är dock 
en rimlig utgångspunkt och kyrkans tro är 
att innehållet i brevet går tillbaka till aposteln 
Petrus på ett eller annat sätt.

Brevets mottagare är kristna i det som kall-
las mindre Asien och det är mer rimligt att 
se det som ett allmänt uppmuntrande brev 
snarare än en teologisk sammanställning över 
kristen lära. En möjlig indelning av brevet 
är i tre delar där den första delen handlar 
om Guds folks identitet (1:3-2:10, del två 
behandlar Guds folks ansvar (2:11-4:11) och 
den sista delen handlar om kyrkans och de 
äldstes ansvar (4:12-5:11). Den sista delen 
skulle kunna tyda på att brevet tillkommit i 
en situation av förföljelse. Det skulle i sin tur 
kunna vara förklaringen till att brevet i stor 
utsträckning uppmanar de kristna att inte 
ställa till med problem i onödan. Den andra 
delen om Guds folks ansvar uppmanar först 
alla att ”underordna er för Herrens skull all 
samhällsordning” (2:13) för att sedan upp-
mana slavar att underordna sig sina herrar 
(2:18), [gifta] kvinnor att underordna sig 
sina män (3:1) och att yngre ska underordna 
sig de som är äldst (5:5). Alla dessa exempel 
verkar återspegla hur de tidigkristna tagit efter 
de hushållskoder som gällde i både judisk och 
grekisk (hellenistisk) kultur. Uppmaningen 
att gifta kvinnor ska underordna sig sina män 
förekommer ju även i Ef 5:22, Kol 3:18 och 

Titus 2:5.
Detta är ett bra exempel på hur kristna 

under de första århundradena så att säga 
var barn av sin tid och påverkades av detta. 
På samma sätt som vi idag påverkas av vår 
tidsanda och kultur. När det gäller synen på 
relationen mellan makar kan vi konstatera att 
Paulus ord i Gal 3:28 om att vi inte längre är 
man eller kvinna utan alla är vi ett i Kristus 
snarare är det som har fått påverka vår tro och 
teologi än de andra bibelställena. Vi kan också 
konstatera att även om 1 Pet 3:7 påstår att 
hustrun är den svagare (och det är fullt rimligt 
att studsa och reagera på denna formulering 
samt det faktum att kvinnan ansågs vara det 
vid den tiden) så är intentionen i versen att 
mannen inte ska låta detta stå i vägen för att 
kunskapen om Kristus ska nå även henne. Vi-
dare är uppmaningen att ”visa henne aktning, 
ty också hon skall få del av livets gåva” (3:8).

Första Petrusbrevet innehåller också en 
intressant utläggning om lidande i slutet av 
kapitel 3 och kapitel 4. Lidande är ju något 
som vi inte alltid har så lätt att prata om nu 
för tiden, varken i kyrkan eller samhället i 
stort. Detta då vår utgångspunkt ofta är att 
vi ska slippa lidande. I den värld som beskrivs 
i Första Petrusbrevet verkar lidandet ha varit 
mer av en naturlig och ofrånkomlig del av 
tillvaron. Dessa delar kan i kontrast till in-
ledningen av kapitel 3 utgöra en utmaning 
och brottning med texten som är lättare för 
oss att ta till oss i vår tid.

MARCUS LIND

Introduktion till Efesierbrevet
Efesierbrevet är kyrkans brev, den tidigaste 
text som talar om den världsvida kyrkan i 
singularis som en enda under Kristus (1:22-
23). Brevet är en predikan om kyrkans 
identitet snarare än ett brev in i en konkret 
situation och språket är därför i långa stycken 
poetiskt. Den första halvan, kapitel 1-3, hand-
lar om kyrkans identitet och kallelse, och den 
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Gudstjänster och möten

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

Uppehåll under sommaren.

Missionskyrkan

Oktober
29 TORSDAG
14.00 Öppet hus
 Fika och samtal. Läs mer på sidan 3.

30 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan.
31 LÖRDAG Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst
 Helgonen. Marcus Lind. Kören. 

Ingunn Ligaarden. Tillsammans 
med Baptistförsamlingen. Anmäl 
deltagande på plats - Se sid 6.

November
1 SÖNDAG efter Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Vårt evighetshopp. Eva Milton. Erika 

Svensson, sång. Insamling till Region 
Öst. Tillsammans med Baptistför-
samlingen. Läs mer om gudstjänstfi-
rande på sidan 6.

4 ONSDAG
18.00 Missionskväll i Baptistkyrkan
 Drop-in-fika från kl 18.00. Se mer 

information i annonseringar.
5 TORSDAG
14.00 Öppet hus
 Fika och samtal. Läs mer på sidan 3.

7 LÖRDAG
13-15 Vernissage
 Anneli Stenmark, keramik och Rolf U 

Karlsson, måleri. Läs mer på sid 17.

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

Lambohovskyrkan

November
1 SÖNDAG
10.00 Minnesgudstjänst
 Leif Jarlbjörn.
5 TORSDAG
17.30 Kvällsbön
 Maria Åkerström.
8 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Maria Linder.

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.

8 SÖNDAG 22:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Frälsningen. Jörgen Tholander. Ung-

domskören Hope. Barnmusiken. 
Tillsammans med Baptistförsam-
lingen. Läs mer om gudstjänstfirande 
på sidan 6.

12 TORSDAG
14.00 Öppet hus
 Fika och samtal. Läs mer på sidan 3.

15 SÖNDAG före Domssöndagen
11.00 Gudstjänst
 Årsmötessöndag. Marcus Lind. Dans-

gruppen Glow. Tackoffer. Läs mer om 
gudstjänstfirande på sidan 6.

13.00 Årsmöte
 för Linköpings Missionsförsamling.
19 TORSDAG
14.00 Öppet hus
 Fika och samtal. Läs mer på sidan 3.

20 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan.
21 LÖRDAG
 Konsert: Revoice Gospel Choir

22 SÖNDAG Domssöndagen
11.00 Gudstjänst
 Kristi återkomst. Lars Hermansson. 

Tillsammans med Baptistförsam-
lingen. Läs mer om gudstjänstfirande 
på sidan 6.

26 TORSDAG
14.00 Öppet hus
 Fika och samtal. Läs mer på sidan 3.
28 LÖRDAG
17.00 Equmenias uppesittarkväll
 Endast via YouTube.

29 SÖNDAG 1:a i Advent
11.00 Gudstjänst
 Ett nådens år. Maria Linder. Kören.  

Tillsammans med Baptistförsam-
lingen. Läs mer om gudstjänstfirande 
på sidan 6.

14.00 Gudstjänst
 Läs mer om gudstjänstfirande på 

sidan 6.

December
6 SÖNDAG 2:a i Advent
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Guds rike är nära. Marcus Lind. Till-

sammans med Baptistförsamlingen.
Anmäl deltagande på plats - läs mer 
på sid 6.

13.00 After Church
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Ekängen
Vill du stödja arbetet i Ekängen?

Plusgiro 476 159-9. Bankgiro 306-9820.
www.ekängen.nu

Vi  ses varje onsdag kl 18.30 i olika hem.
Välkommen med!

Bibelläsningsplan Fortsättning från sidan 13.

11 ONSDAG
08.30 Morgonbön
 Leif Jarlbjörn.
12 TORSDAG
18.00 Lovsångsgudstjänst
 Leif Jarlbjörn.
15 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Leif Jarlbjörn.
19 TORSDAG
17.30 Kvällsbön

22 SÖNDAG
10.00 Gudstjänst med små och stora
 Leif Jarlbjörn.
25 ONSDAG
08.30 Morgonbön
 Anna-Karin Tahlin Karlberg.
29 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Leif Jarlbjörn.

December
3 TORSDAG
18.00 Lovsångsgudstjänst
 Lars Svensson.

6 ONSDAG
16.00 Luciagudstjänst
 Leif Jarlbjörn.

Vecka 45 Söndag 1 november-lördag 7 november
Söndag Hesekiel 47:1-12 Tempelkällan (Uppenba-
relseboken 22:1-5)
Måndag Hesekiel 47:13-23 Israels gränser (Josua 
17-18)
Tisdag Efesierbrevet 1:1-14 Hälsning samt inledande 
lovprisning (Första Petrusbrevet 1:18-2:3)
Onsdag Efesierbrevet 1:15-23 Tack till Gud och för-
bön (Filemonbrevet vers 6)
Torsdag Efesierbrevet 2:1-10 Levande genom Kristus 
(Lukasevangeliet 15:17-24)
Fredag Efesierbrevet 2:11-22 Skiljemuren mellan 
judar och hedningar har rivits (Jesaja 9:6)
Lördag Tjugoandra söndagen efter trefaldighet: Rub-
rik: Frälsningen: Johannesevangeliet 12:35-43, Jesaja 
2:2-5, Andra Petrusbrevet 1:2-8, Psaltaren 62:10-13

Vecka 46 Söndag 8 november-lördag 14 november
Söndag Efesierbrevet 3:1-13 Guds plan: evangeliet 
till hedningarna (Efesierbrevet 1:10)
Måndag Efesierbrevet 3:14-21 Förbön för försam-
lingen (Johannesevangeliet 14:23)
Tisdag Efesierbrevet 4:1-6 Den andliga enheten 
(Kolosserbrevet 3:12-15)
Onsdag Efesierbrevet 4:7-16 Kristi kropp byggs upp 
(Första Korinthierbrvet  12:4-11) 
Torsdag Efesierbrevet 4:17-24 Den gamla och den 
nya människan (Första Moseboken 1:27)
Fredag Efesierbrevet 4:25-32 Föreskrifter för det nya 
livet 1 (Sakarja 8:16) 
Lördag Söndagen före domssöndagen: Rubrik: Vak-
samhet och väntan: Lukasevangeliet 17:20-30, Amos 
8:9-12, Filipperbrevet 3:20-4:1, Psaltaren 139:1-18

Vecka 47 Söndag 15 november-lördag 21 nov.
Söndag Efesierbrevet 5:1-7 Föreskrifter för det nya 
livet 2 (Matteusevangeliet 5:48)
Måndag Efesierbrevet 5:8-20 Ljusets barn (Daniel 
12:3)
Tisdag Efesierbrevet 5:21-33 Den kristna familjen 1 
(Första Moseboken 2:24)
Onsdag Efesierbrevet 6:1-9 Den kristna familjen 2 
(Andra Moseboken 20:12)
Torsdag Efesierbrevet 6:10-20 Guds rustning (Jesaja 
11:5)
Fredag Efesierbrevet 6:21-24 Slutönskan (Första 
Petrusbrevet 1:8-9) 
Lördag Domssöndagen: Rubrik: Kristi återkomst: 
Matteusevangeliet 13:47-50, Hesekiel 47:6-12, Första 
Korinthierbrevet 15:22-28, Psaltaren 102:26-29 

Vecka 48 Söndag 22 november-lördag 28 nov.
Söndag Petrus första brev 1:1- 12 Hälsning, Ett le-

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 främ-
lingar (Apostlagärningarna 21:27-36)
Torsdag Hesekiel  44:10-31 Föreskrifter för leviter 
och präster (Malaki 2:1-9)
Fredag Alla helgons dag: Rubrik: Helgonen: Lu-
kasevangeliet 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 17:15-
16, Hebreerbrevet 11:13-16, Psaltaren 116:1-9

Bibelläsningsplan november 2020

andra halvan, kapitel 4-6, om kyrkans etik. 
”Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för 
Herrens skull, att leva värdigt er kallelse” (4:1) 
binder ihop de två delarna. Forskare är oense 
om det verkligen är Paulus som skrivit brevet 
eller om det är skrivet av en Pauluslärjunge 
på grund av en rad språkliga och teologiska 
egenheter, men oavsett hur det är med den 
saken ingår brevet i kyrkans kanon, Bibeln, 
och har många värdefulla teologiska bidrag 
till kyrkan. Den del av brevet som kanske 
är mest provocerande för nutida jämställda 
och demokratiskt sinnade kristna är instruk-
tionerna om att kvinnor, slavar och barn ska 
underordna sig (5:21-6:9), och vi får nog 
konstatera att på den punkten speglar brevet 
det som i stort sett alla i antiken tyckte mer 
än Paulus vision om en kyrka som bryter med 
världens ordningar (Gal 3:26-28). Till brevets 
höjdpunkter hör den svindlande visionen 
om hur Kristus som Herre över hela kosmos 
verkar genom kyrkan (1:17-23), förkunnel-
sen om hur Kristus river skiljemuren mellan 
judar och hedningar och sammanfogar alla 
(2:1-22), förbönen för församlingens växt 
(3:14-21) och den poetiska uppmaningen att 
iklä sig Guds rustning (6:10-20). 

RIKARD ROITTO

Fortsättning på sidan 18.
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Måleri och keramik med guldkant
Höstens andra utställning i Galleri Magnifik 
öppnas lördag 7 november. Av naturliga skäl 
blir också den anpassad till aktuella restriktio-
ner om antal personer, som får vistas samtidigt 
i lokalen. Vi hoppas trots det, att utställningen 
ska ge en fin upplevelse för många. Utstäl-
lande 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 si-
tuationer – vara både vackra och funktionella 
såväl vid fest som vardag. Därför väljer hon 
det täta stengodset, som är starkare än lergods 
och tål till exempel maskindisk, mikrovågsugn 
och vanlig ugn. Anneli ser fram emot utställ-
ningen 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 Åtvida-
bergs 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 ”gåt-
fulla farkoster”.

På öppningsdagen är utställningen öppen 

På kulturfronten

Kammarmusik med Jonas och Jacob
Suget att få musicera blev stort och då utrym-
met för församlingen att arrangera såklart inte 
fanns för tillfället så fick det bli så att jag som 
extern får öva på att arrangera och bidra till 
både konserttillgång och lite extra intäkter 
till församlingen för hyra av konsertlokal. 
Spännande!

Konceptet blir ändå halvbekant: En 
akustisk (omickad alltså) konsert med Jacob 
Wessbo vid flygeln och Jonas Frid på sång går 
av stapeln söndag 8 november kl 18.00 i vår 
kyrksal. Det blir ett höstmustigt program där 
Jacob får demonstrera kvaliteten i vårt nya in-
struments lägre register. Några små inbakade 
lustigheter i kompositörs- och musikval har 
vi i bakfickan.

Biljettpriset är 150 kr och för att minimera 
trängsel och underlätta för arrangören så sker 
biljettförsäljning endast i förskott och via 
tickster.com. Titeln på konserten är Kam-
marmusik med Jonas och Jacob med undertiteln 
Höstmusicerande.

Då beslut om utvidgad mängd konsertdel-
tagare är färskt vet jag i skrivande stund inte 
hur få biljetter det i slutändan kommer att 
finnas men jag strävar efter ett arrangemang 
där vi kan känna oss trygga tillsammans. För 
att minska trängsel vid ankomst till kyrkan 
så är planerat insläpp till kyrksalen redan kl 
17.15 ... med tillgång till handsprit.

Varmt välkomna på konsert!
JONAS FRID

Höstmusicerande med Jonas Frid och Jacob Wessbo blir det 
i Missionskyrkan söndag 8 november kl 18.00.

Sjung lucia- och julsånger med Joy!
Efter höstlovet börjar barnkören Joy med sina 
jul- och luciasånger. Det blir en härlig bland-
ning av nya och gamla sånger.

Barnkören Joy övar i Lambohovskyrkan 
på onsdagar mellan kl 17.30 och 18.30. Alla 
barn som går i förskoleklass till och med 6:an 
får vara med. Första övningen inför jul är 4 
november. Hör av dig till ledar-Stina på stina.
holmgren@missionskyrkanlinkoping.se om 
du vill vara med och sjunga i Joy! Det går 
bra att hoppa med bara på jullåtarna eller att 
fortsätta i kören även i vår.

Vi kommer sjunga upp två gånger i de-
cember:

Söndag 6 december kl 16.00 går vi luciatåg 
i Lambohovskyrkan.

Söndag 19 december spelar vi in vår med-
verkan i musikgudstjänsten Vi Sjunger In 
Julen i Missionskyrkan. Det kommer sedan 
sändas på Missionskyrkans Youtbekanal.

Hoppas vi ses!
JOY-LEDARNA EMMA, MORGAN, SARA OCH STINA

Konsert med Revoice 21 november
Lördag 21 november har Revoice konsert. 
Vi hoppas på att kunna ha en liten publik 
på plats och samtidigt sända på kyrkans 
Youtubekanal för övriga. Håll utkik efter mer 
information om tid och annat!

JACOB WESSBO



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

Konstföreningen Magnifik hade årsmöte
Lördagen den 3 oktober samlades 32 medlem-
mar i Konstföreningen Magnifik till årsmöte. 
Kaffe och kaka inledde årsmötet och pga det 
rådande pandemiläget blev det inget föredrag 
detta år. Staffan Hejdegard hanterade ordfö-
randeklubban med den äran och Lillemor 
Hejdegard var årsmötets sekreterare.

Styrelsen består av fyra ordinarie och tre er-
sättare, men arbetar alla tillsammans. Suzanne 
Hjelm avtackades efter två år i styrelsen och 
Georgios Kyriatzis invaldes i hennes ställe. 

Så här ser styrelsen ut för 2020/2021:
Gunilla Axelsson, ordförande
Sofia Wessbo, vice ordförande, ansvarig för 

medlemsaktiviteter
Jennie Roitto, sekreterare, ansvarig för 
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sociala medier
Arne Jacobsson, kassör, ansvarig för med-

lemsregistret
Birgitta Jacobsson, vice sekreterare, infor-

mationsansvarig
Britt Ekman, ledamot
Georgios Kyriatzis, ledamot
Efter förhandlingarna lottades de inköpta 

konstverken ut. Pga inställda utställningar 
blev det pengar över i konstinköpskassan, 
men de kommer att föras över till nästa 
verksamhetsår. Det blir alltså lite högre chans 
att vinna nästa årsmöte.  Bara det skulle ju 
kunna vara ett skäl att gå med som medlem i 
konstföreningen och stötta konstnärerna och 
Galleri Magnifik, som är en av församlingens 
verksamheter. Ta kontakt med någon i konst-
föreningens styrelse för mer information! 

BIRGITTA JACOBSSON 

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

Ny ledamot i konstföreningens styrelse
Vid Konstföreningen Magnifiks årsmöte val-
des en helt ny ledamot in i styrelsen. Medljus 
ställde några frågor till den nya ledamoten.

Presentera dig lite kort! Vem är du?
Jag heter Georgios Kyriatzis, är 43 år och 
kommer från Grekland. Jag är gift, har 
två barn och vi bor tillsammans i Linkö-
ping. Jag är musikpedagog och utbildad 
journalist. 

Hur ser du fram emot detta uppdrag?
Som ledamot i Konstföreningens styrelsen 
har jag möjligheten att träffa människor 
som bryr sig om konst. 
Vilka frågor tycker du är viktigast för Konst-
föreningen Magnifik?
Jag vet inte riktigt än vad som jag tycker är 
viktigast eftersom jag är alldeles ny.

Tack så mycket för dina svar Georgios, och 
lycka till med uppdraget!

GUDRUN EKLUND
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Livet i Lambohovskyrkan

Livet i Lambohovskyrkan
Jag återvänder till bönelivet i Lambohovskyrkan. Sist jag 
skrev om det var före pandemin, nu är vi mitt i (?) den. 
Och hela tiden har det betts i Lambohovskyrkan. Jag tror, 
att bönen aldrig tystnar.

Att vara vän med Jesus är detsamma som att vara he-
lig. Helig är en tillhörighetsterm, inte en kvalitets- eller 
karaktärsterm. 

Med Paulus ord i Romarbrevet första kapitel: ”Bland 
dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. 
Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara 
hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren 
Jesus Kristus.”

Fadern, Sonen och den heliga Anden är helig i sig själv, 
allt annat blir och är heligt i samhörigheten.

Den bildfyllda Uppenbarelseboken har en fin bild av de 
heligas böner. I kapitel fem och i kapitel åtta liknas de med 
rökelse, som stiger upp inför Gud. Observera, inte upp till 
Gud utan inför Gud. 

I Lambohovskyrkan samlas heliga för att be inför Gud, 
både tillsammans och enskilt. Bönen har aldrig tystnat och 
kommer förhoppningsvis aldrig göra det så länge Lambo-
hovskyrkan står mitt ”på torget” i Lambohov.

LEIF JARLBJÖRN 
FÖRSAMLINGSHERDE LAMBOHOV

vande hopp (Andra Moseboken 
24:3-8)
Måndag Esra 1:1-11 Kyros låter 
judarna återvända hem (Psalta-
ren 76:2-3)
Tisdag Petrus första brev 1:13-25 
Ett heligt liv (Jesaja 52:23-53:8)
Onsdag Esra 2:1, 2:70, 3:1-7 De 
som återvände från fångenska-
pen, Offrandet börjar på nytt 
(Matteus 1:1-17)
Torsdag Petrus första brev 2:1-
10 Det andliga templet (Hosea 
1:10-11)
Fredag Esra 3:8-13 Grunden 
läggs till det nya templet (Petrus 
första brev 1:22)
Lördag Första söndagen i ad-
vent: Rubrik: Ett nådens år: Mat-
teusevangeliet 21:1-9, Sakarja 
9:9-10, Romarbrevet 13:11-14, 
Psaltaren 24

Vecka 49 Söndag 29 novem-
ber-lördag  5 december
Söndag Petrus första brev 2:11-
25 Kristna i världen 1 (Ordspråks-
boken 24:21)
Måndag Esra 4:1-5 Tempelbyg-
get hindras (Andra Kungaboken 
17:24-28)
Tisdag Petrus första brev 3:1-12 
Kristna i världen 2 (Första Korin-
thierbrevet 11:11)
Onsdag Esra 4:6-24 Judarna 
anklagas hos Artaxerxes (Första 
Kungaboken 4:20B-21)
Torsdag Petrus första brev 3:13-
22 Lidandet leder till liv (Första 
Moseboken 6:5- så långt nyfiken-
heten leder dig!)
Fredag Esra 5:1-17 Arbetet på 
templet börjar på nytt ((Psaltaren 
33:18)
Lördag Andra söndagen i advent: 
Rubrik: Guds rike är nära: Lukase-
vangeliet 21:25-36, Mika 4:1-4, 
Romarbrevet 15:4-7, Psaltaren 
85:9-14

Bibelläsningsplan
Forts. från sidan 15.

På regionfronten

Vintervila  på Klintagården
Efter en annorlunda säsong, välbesökta ar-
betsdagar och årsmöte är gården nu förberedd 
för vintervila. Tack till alla er som besökt oss i 
sommar! Tack för all hjälp, omtanke och visad 
hänsyn! Välkomna tillbaka nästa sommar! 

MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE 

Diakonikväll
Diakonala rådet i Region Öst av Equmenia-
kyrkan bjuder in till en kväll om diakoni, 
måndag 9 november kl 19.00-21.00.

Kvällen riktar sig till alla som verkar i olika 
diakonala frågor i våra församlingar; omsorgs-
grupper, anställda diakoner, besöksgrupper, 
diakonala råd och ni som funderar över hur 
vi kan vara diakonala som församling.

Mötet kommer att ske digitalt, via Zoom. 
För att kunna delta i mötet behöver man 
anmäla sig och uppge en mailadress dit mö-
teslänken kan skickas. Anmälan görs senast 
torsdag 5 november via hemsidan equmenia-
kyrkan.se/kalender/diakonikvall/



Specialister på alla typer av sten och 
plattsättningsarbeten.
Vi utför även andra typer av mark och 
anläggningsarbeten.
Ring gärna  013-31 52 11

Rönögatan 4, 582 78 Linköping

Missionskyrkans egen
brödleverantör

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

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

”Allt från den fina bröllopsmiddagen till 
den enklare tillställningen.

Vi har något för alla!”

Bröllop • Catering
Lunchservering

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

www.restaurangviktor.se

Öppettider: Måndag-Fredag 07.00-18.00,
Lördag 08.00-16.00, Söndag 09.00-16.00.

Välkommen!

telefon 013-24 98 21

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

Personlig service dygnet runt.

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

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

du 10 % avdrag
•	 Intressanta besök hos konstnärer och andra 

utställningar
•	  Skriftlig inbjudan till Galleri Magnifiks vernis-

sager

BLI MEDLEM I 
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

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

Konst-
föreningen

Vi har bytt namn!

Ingela      Kicki      Bibbi      Jennie          Pernilla       Hanna       Maud    Marianne    Malin    Johanna

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

www.facebook.com/MartasCafe



EKONOMIBREV B
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

En frivillig gåva till tryckkostnaderna 
kan sättas in på plusgiro nr 33 14 51-5

Sista sidan

Eva Elander.

Ta hand om er själva och varandra, njut av livet och prioritera det som får er att må bra!
Välkommen till en intervju per mail Eva Elander! 
Låt oss börja som vi brukar i de här intervjuerna. 
Hur gammal var du ungefär när du fick möta ut-
tryck för kristendomen?
Jag är uppväxt i en kristen familj och kyrkan har 
alltid varit en del i mitt liv. Mina föräldrar har tagit 
med mig till flera olika samfund och jag känner 
mig nu hemma både i Svenska kyrkan, EFS och 
Equmeniakyrkan. 

Var du med i några kristna grupper under din 
uppväxt?
Ja, som liten var jag med i söndagsskolan och un-
der lågstadiet kompletterades det med nying (det 
som kallas nyingscout nu). Söndagsskolan rann 
dessvärre ut i sanden i början av mellanstadiet, 
då vi var väldigt få i min ålder. Det ledde till ett 
upphåll i gudstjänstbesöken, men nying som då 
gått vidare till scout fortsatte vara en stadig del i 
mitt liv fram till gymnasieåldern. När gymnasiet 
började hittade jag tillbaka till gudstjänsterna och 
en stabil ungdomsgrupp, som då var ekumenisk 
med människor från alla frikyrkor i Finspång. 

Hur utvecklades din skolgång?
Jag har alltid haft lätt för mig i skolan och trivts 
både med vänner och lärare. 

När började du en yrkesutbildning och varför tror 
du att det blev den inriktningen?  Vad arbetar 
du med nu?
Jag började läsa till läkare hösten 2013, efter ett 
års bibelskola. Jag fick min första doktorsväska i 
5-årsåldern och har efter det varit inställd på att bli 
just läkare. Ett val som motiverade min skolgång 
och gav motivation till att jobba för bra betyg. 
Läkarvalet har på något sätt varit så självklart att 
jag aldrig riktigt reflekterat över varför jag ville gå 
åt det hållet. 

Du har familj. Säg något om den!
Ja, jag är gift med Mattias Elander sedan maj 
2019. Vi bor nu i Johannelund, men har precis 
köpt ett radhus i Lambohov. Jag har även mina 
föräldrar i Norrköping och en bror (av tre) med 
familj endast ett par kvarter bort. Mina andra två 

bröder bor i Stockholm 
respektive Växjö. 

Hur kom det sig att du 
blev medlem i Linköpings 
Missionsförsamling?
I slutet av min uppväxt var 
jag medlem i Finspångs 
missionsförsamling och 
gick därefter på bibelskola i 
Hemavan, som då tillhörde 
Lidingö Folkhögskola och 
Equmeniakyrkan. När 
jag flyttade till Linköping 
hoppade jag runt ett par år, 
men insåg att jag måste hit-
ta ett stabilt sammanhang 
för att fortsätta utvecklas 
och känna mig hemma. Då 
valde jag Missionskyrkan 
efter att jag upplevt mig 
mest hemma här. 

Du är ansvarig för en T-grupp för unga vuxna. 
Berätta hur en träff kan se ut!
Ja, vi var unga vuxna, när vi började, men nu är 
medelåldern närmare 30 år. Vi ses varannan vecka, 
fikar matigt fika, läser en bibelbok med studieför-
bund från bibelguiden som även förser oss med 
diskussionsfrågor. 

Du har tidigare varit engagerad i Grandios. Vad är 
det? Berätta hur en samling kan se ut! 
Grandios är ungdomsgruppen i kyrkan. Under 
tiden vi var ledare förändrades upplägget mycket. 
Från att vara drivet av oss ledare till att mer och 
mer vara drivet av ungdomarna själva. Det har 
varit fantastiskt, att se ungdomarna växa in i 
ledarrollerna både i andakter och vid aktiviteter. 
Det gör att jag nu inte alls vet hur samlingarna är 
upplagda - det är bättre att ni frågar ungdomarna, 
som är med och bestämmer!

Ibland ser man en grupp unga vuxna dra i väg 
efter kyrkkaffet, när vi i andra åldrar åker hem 
för att äta lunch. Du är oftast i täten för ung-
domarna. Begreppet ”After church” finns med i 

sammanhanget. Oj, vad jag 
är nyfiken! 
Ja precis! Den här terminen 
är det jag som är ansvarig 
för After church. Då ses vi, 
oftast unga vuxna/studenter, 
och går ut och äter lunch 
tillsammans på någon res-
taurang på stan. Men det 
finns inga åldersgränser - alla 
är välkomna! 

Hur har coronan i vår påver-
kat möjligheten att driva de 
verksamheter vi nu varit 
inne på i den här intervjun?
För oss lite yngre har det 
inte påverkat så mycket. När 
spridningen var stor under 
våren hade vi T-gruppen 
utomhus för att inte råka 
smitta varandra. Grandios 
fortsatte som vanligt under 

hela våren med mindre justeringar i programmet. 
Som jag förstår det kör de på nu med fler ungdo-
mar än någonsin!

Har du några förslag på i vilken utsträckning vi 
kan börja igen och hur? Vad har vi lärt oss av att 
leva i en stängd kyrka? 
Jag har fått en större insikt i hur mycket gemenska-
pen betyder för min och andras tro. Att vi öppet får 
dela vår tro med varandra är något, som vi ska vara 
väldigt tacksamma över och något som vi måste 
värna om. Tyvärr ser jag själv inga tydliga lösningar 
på, hur vi ska komma tillbaka till den gemenskap 
vi haft utan risker. En del av mig vill öppna upp 
för alla och leva som vanligt, medan en annan del 
av mig bävar för att gå tillbaka till att jobba 12h-
passen på pandemiavdelningarna på sjukhuset. 

Vad vill du hälsa läsarna av Medljus?
Ta hand om er själva och varandra, njut av livet 
och prioritera det som får er att må bra - även 
under en pandemi! 

EVA ELANDER I DIALOG MED ROLF MALMBERG


