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Och ordet blev människa och bodde bland oss
På konferensfronten

I VÅR FÖRSAMLING HAR VI EN bokcirkel. Vi är kvinnor 
och män mellan 40-90 år som möts varannan 
vecka och läser Peter Halldorfs bok ”Därför 
sörjer jorden”. Vi samtalar om klimathotet 
och Kristushoppet ur ett teologiskt perspektiv. 
Det är god folkbildning att mötas och dela 
frågor, oro och erfarenheter tillsammans. 

I min betraktelse har jag en tes, en antites 
och en syntes. 

Min tes är att: Jesus var människa, som du 
och jag. Han delade skapelsens villkor med 
gott och ont i sig. Jesus delade livets villkor 
och var med om både glädje och sorg, fysisk 
och psykisk smärta. Han hade känslor som vi.

Min antites är att: Jesus Kristus är en del 
av gudomen, Fader, Son och Ande. Han är en 
del av Skaparen: ”Jag är i Fadern och Fadern 
är i mig” säger han.

MIN SYNTES ÄR ATT: Jesus Kristus är sann människa 
och sann Gud, både mänsklig och gudomlig. I 
inkarnationen blir Gud människa. Det är det 
lilla ordet och som är så viktigt! Jesus Kristus 
är både kropp, själ och Ande. Paulus skriver 
i Kol 1:15 ” Han är den osynlige Gudens 
avbild, ty i honom skapades allt i himlen och 
på jorden.... Han finns före allting och allting 
hålls samman i honom.”

I boken ”Därför sörjer jorden” läser vi om 
kyrkans ekologiska vision: ”På ett optimalt 
sätt förkroppsligar Kristus förhållandet mellan 
Skapare och skapelse. Det hjälper oss att se 
hur skapelsen mår bäst, när den lever i för-

hållande till Skaparen som liknar samspelet i 
relationen mellan Sonen och Fadern.”

 I Johannesevangeliet 1:14 läser vi: ”Och 
Ordet blev människa och bodde bland oss, 
och vi såg hans härlighet, en härlighet som 
den ende sonen får av sin fader, och han var 
fylld av nåd och sanning.” I Jesus Kristus 
binds skapelsen och Skaparen ihop. 

RISKEN ÄR ATT VI DELAR UPP mänskligt och gudom-
ligt, kropp och själ, Gud och världen. Det blir 
en avlägsen Gud, som inte bryr sig om världen 
eller hur vi mår kroppsligt eller själsligt, men i 
boken läser vi: ”Om Jesu mänsklighet hör till 
den skapade världen, samtidigt som Jesus är 
identisk med det eviga Ord som skapar allt, 
kan det aldrig finnas någon rivalitet mellan 
Skapare och skapelsen”.

Tänk att du och jag är en del av Guds 
skapelse! Vad får det för konsekvenser i våra 
liv? Hur kan vi visa omsorg för skapelsen, till 
andra och oss själva? Vi har ett löfte om en ny 
himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. 
Låt oss fortsätta be, arbeta och lära oss mer 
om klimathotet och Kristushoppet.

Jörgen 
Tholander 

PASTOR

Konferenspersonalen i Missionskyrkan ser framåt
Medljus har samtalat med personal i konfe-
rensverksamheten om hur coronan har förändrat 
arbetsuppgifterna.

Gunnel Karlsson
Jag jobbar bara 60 %, eftersom vi inte har 
någon konferensverksamhet nu. En sak som 
är bra, är att vi i Missionskyrkan har hyrt 
ut lokaler för influensavaccination. Det har 
fungerat mycket bra. Vi har ju bra lokaler, 
där det är säkert med rejäla avstånd. Det blev 
ett jättebra arrangemang. Det var roligt, att 
vi blev uppmärksammade för detta i Corren. 
Jag hörde också en person som kom för att 
vaccinera sig och då upptäckte att det var gott 
och trevligt i Martas Café.

Patrick Nilsson
För mig har det inte blivit så stor skillnad, 
eftersom jag jobbar 80 %. Jag har kundansvar.  
Jag har också ansvar för både inre och yttre 
miljön. Det betyder, att jag bl a sköter miljön 
runt kyrkan, så jag har jobbat en hel del med 
buskage och annat på baksidan. 

Nu när vi inte har några konferensgäster, 
hinner jag ju med annat. Så det gäller, att 
vara flexibel. Jag sitter i Informationen, städar 
toaletterna och ibland ställer jag upp i Martas 
Café. Jag gillar att ställa upp, där det behövs. 

Det var roligt, att ställa upp i samband med 
vaccinationen. Det fungerade mycket bra och 
vi blev uppskattade för detta.

Lars-Åke Andersson
Vi är ett bra gäng som jobbar i Missionskyr-
kan, så det är inte så stora förändringar, trots 
att vi inte har så mycket bokningar. Det har 
inte varit några konferenser eller konserter 
sedan i våras, så min tjänst är klart förändrad. 
Mina uppgifter är ju att ta hand om uthyr-
ningar och vårda och fixa i kyrkan. Jag har 
hunnit med en del projekt t ex har jag byggt 
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RPG har ju inte kunnat informera om 
samlingar på länge och inte kan vi bjuda 
in till RPG-samling i närtid nu heller. 
När RPG:s styrelse sammanträdde den 
29 oktober trodde vi oss se en möjlighet 
att kunna bjuda in till Luciafest men 
senare samma dag kom information om 
ytterligare begränsningar vad gäller sam-
mankomster. Vid vårt sammanträde be-
slutade vi också att medlemsavgiften för år 
2021 blir densamma 220 kr. Avgiften går 
oavkortat till RPG centralt, som stöder 
oss i vårt arbete. Som medlemmar får vi 
också den mycket läsvärda Seniorposten. I 
januari avser vi att brevledes ge ytterligare 
information bl.a. om RPG:s program för 
våren 2021 och ge praktiska upplysningar 
om inbetalning av medlemsavgiften. 

I Missionskyrkan kommer när det är 
möjligt på det nya året samlingarna som 
benämns Öppet hus att återupptas en 
gång i veckan. Det är en stunds gemen-
skap med hänsyn till rådande förhållan-
den. Välkomna!

Trots allt hoppas vi på att vi får mötas 
på olika sätt när det blivit nytt år!

BIRGITTA LARSSON, TEL 0768-313066

Aktuell information från RPG

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!
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Konferenspersonalen i Missionskyrkan ser framåt

Gunnel Karlsson. Patrik Nilsson. Lars-Åke Andersson.

en ny scen med ljus och ljud i Mariasalen, där 
vi kan ta in 50 personer. Det arbetet är i prin-
cip färdigt, så vi kan snabbt ha arrangemang 
där, när det blir tillåtet.

Patrick har också gjort mycket i detta 
jobbet.

Vi har redan fått en del förfrågningar från 
kända artister, som är intresserade av denna 
scen.  Så det är inte stendött!

Kyrksalen är ju stor att fylla, så jag tror, 
att scenen i Mariasalen kommer att bli en bra 
lokal för föreläsningar, mindre konserter och 
för streaming av till exempel föreläsningar. Vi 

har redan fått kunder som visat intresse för 
detta. Vi har ju så många duktiga personer 
som sköter ljudet i kyrksalen och att sända 
gudstjänster och konserter digitalt. Det är jät-
terolig att se, att det fungerar så bra. Så det ska 
bli spännande att sälja in digitala föreläsningar 
till olika kunder.

Jag tycker, att det är hoppfullt! Vi har inte 
ställt in, vi har ställt om till nya spännande 
former! 

Tack för trevliga samtal!
GUDRUN EKLUND



På årsmötesfronten

Församlingsmedlemmar valdes till nya uppdrag på församlingens årsmöte
Vid Missionsförsamlingens årsmöte valdes några 
personer till nya uppdrag. Medljus har ställt några 
frågor till de nyvalda personerna.

Mattias Elander, du valdes in som ledamot i för-
samlingsstyrelsen. Vem är du? Presentera dig för 
Medljus läsare! 
Jag heter Mattias Elander, är 27 år gammal 
och har bott i Linköping i snart tre år. Jag har 
varit medlem i Missionskyrkan i knappt två 
år. Jag har tidigare varit ledare i ungdoms-
gruppen Grandios, och har tillsammans med 
Maria Linder startat upp ”The Bible”, en 
ungdomsverksamhet med syfte att vara lite 
mer fördjupande i tron.

Till vardags jobbar jag som mjukvaruin-
genjör på Sectra, där jag hjälper till att bygga 
programvara som används inom vården. 
Speciellt i dessa tider, när det föreligger stort 
tryck på sjukvården känns det roligt och 
viktigt att kunna bidra till att underlätta och 
effektivisera vårdpersonalens arbete.

När det gäller fritiden har jag just nu två 
stora passioner: Brädspel och discgolf (även 
känt som frisbeegolf ). Det tycker jag är fan-
tastiskt roligt.

Vad brinner du för i ditt uppdrag i församlings-
styrelsen?
Det är såklart lite svårt att svara på innan jag 
har börjat, men jag tror att en av mina styrkor 
är att få med det andliga perspektivet även i 
”världsliga” sysslor. Det tror jag är extra viktigt 
i ett uppdrag som detta. Det ser jag fram emot 
att ta med mig i arbetet framöver!

Doris Betnér, du valdes in i Diakoni och Samhälle 
DOS. Vem är du? Presentera dig för Medljus lä-
sare!
Jag heter Doris Betnér och flyttade, tillsam-
mans med min man Gunnar, till Linköping 
våren 2018. Efter att ha bott i Salem i 48 år 
tog vi ett beslut om att göra en nystart i livet, 

Nyvalda vid församlingens årsmöte. Övre raden: Mattias Elander, Doris Betnér. Nedre raden: Anna Holmgren, Gunnar Betnér.
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Församlingsmedlemmar valdes till nya uppdrag på församlingens årsmöte
ett beslut vi inte har ångrat.

Vi har nu varit medlemmar i församlingen 
här i två år. Vi kommer från en församling 
med 70 medlemmar så det är en viss skillnad.

Hur ser du fram mot ditt nya uppdrag ?
När jag nu kommer att vara en del av grup-
pen Diakoni och samhälle ser jag det, bland 
annat, som en möjlighet att lära känna flera 
och skapa nya kontakter. Vi har känt oss väl 
mottagna som nyinflyttade och nu vill jag 
försöka bidra med mina erfarenheter att skapa 
gemenskap för de som finns i vår närhet. Jag 
ser fram emot att under det närmaste året ta 
del av gruppens arbete och lära mig av deras 
erfarenheter och hur de arbetar.

Sam Smedberg, du valdes in som ledamot i Led-
ningsgrupp Fastighet. Vem är du? Presentera dig 
för Medljus läsare!
Jag är 54 år och gift med Susann. Vi har fyra 
vuxna barn. Jag jobbar som ingenjör på Saab. 
På fritiden är jag gärna ute och paddlar kajak 
eller vandrar tillsammans med Susann. Jag 
spelar gärna golf eller jagar. Jag tycker om att 
laga och äta god mat. 

Hur ser du fram emot ditt nya uppdrag i Lednings-
grupp Fastighet?
Jag ser fram emot att bidra med planering och 
praktiskt arbete för att hålla fastigheten i gott 
skick tillsammans med de andra i gruppen.

Gunnar Betnér, du valdes in i ljudgruppen. Vem är 
du? Presentera dig för Medljus läsare!
Jag och min fru har bott i Linköping sedan 
våren 2018 så det finns mycket att lära om 
bygden här.

Vi flyttade till Linköping från Salem, där 
vi bott i 48 år.

Mina fritidsintressen är flera bland annat 
friluftsliv, fotografering och fåglar.

Hur ser du fram emot ditt nya uppdrag i ljud-
gruppen?
I det nya uppdraget i ljudgruppen hoppas jag 
att något av det jag kan sedan tidigare är till 
hjälp i ljudgruppen.

I Skogsängskyrkan pysslade jag mycket 
med ljudanläggningen, men den var i ett 
mindre format än här.

Under 2019 var jag med i ljudkursen som 
anordnades i Linköpings missionförsamling.
Några gudstjänster här i Linköping var jag 
med och hjälpte till med ljudet innan co-
vid-19 slog till.

Jag följer dock allt nytt som händer i ljud-
gruppen nu i Missionskyrkan.

Anna Holmgren, du valdes in i som ledamot i 
Ledningsgrupp Fastighet. Vem är du? Presentera 
dig för Medljus läsare!
Jag heter Anna Holmgren och kom till Lin-
köping 1990 och har varit med i Linköpings 
missionsförsamling sedan dess. Genom åren 
har det blivit många goda möten med män-
niskor i alla åldrar i olika delar av kyrkans 
verksamhet, både som ansvarig och som 
deltagare. Jag är utbildad byggingenjör och 
arbetar med vatten-och avloppsfrågor i olika 
uppdrag på ett konsultbolag i stan.

Hur ser du fram emot ditt nya uppdrag i Lednings-
grupp Fastighet?
Jag hoppas kunna vara en resurs i lednings-
grupp fastighet, dels med mitt kontaktnät 
både yrkesmässigt  och privat och dels med 
ett stort intresse för vår kyrka rent praktiskt.  

GUDRUN EKLUND

Hälsning från årsmötet
Så har vi då Linköpings Missionsförsam-
ling klarat av sitt första digitala årsmöte. 
Stort tack till alla som har gjort det 
möjligt! Visst saknar vi att ses och få 
möjlighet att diskutera och bolla viktiga 
frågor, men samtidigt har vi fått möjlig-
het att lära oss nya saker som vi gott kan 
ta med oss in i framtiden. De filmer som 
i förväg hade spelats in och lagts upp på 
hemsidan med en grundlig redogörelse 
av ekonomin gjorde oss väl förberedda 
när vi skulle gå till beslut på årsmötet. 
Tacksamhet har uttryckts av medlem-
mar om att kunna närvara trots att man 
finns långt borta från Linköping. Johan 
Gunnarsson som var ordförande för 
mötet lyckades att hålla ihop det på ett 
strålande sätt.

Förutom standardbeslut och många 
val, ställde sig årsmötet positivt till pro-
positionen om att fortsätta samtal med 
Baptistförsamlingen om ett samgående.

ANNA GARDSTRÖM 
ORDFÖRANDE I FÖRSAMLINGEN 
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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

Digital julkalender
Tisdag 1 december får vi se första luckan i vår 
digitala julkalender. Varje dag kommer vi få ta 
del av ett bibelord som församlingsmedlem-
mar kommer läsa. Håll utkik på Missionskyr-
kan Linköpings sociala medier och på www.
missionskyrkanlinkoping.se. För den som vill 
ha - och som kanske har svårt att se filmer 
digitalt - finns det också en utskriven variant 
av alla bibelorden i julkalendern. Välkom-
men att hämta i kyrkan eller hör av dig till 
expeditionen för att få den utdelad.

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Vykort med bild på det ljusa korset
Nu när vi inte kan träffas som vanligt här i 
kyrkan kommer en liten bit av kyrkan hem till 
dig. Ni som får Medljus i brevlådan har med 
det här numret också fått ett vykort med bild 
på bonaden med det ljusa korset som hänger i 
kyrksalen. Om du vill kan du ha den framme 
att vila blicken på när du deltar i de digitala 
gudstjänsterna. Eller kanske skicka den vidare 
till någon som behöver lite uppmuntran. 

Får du medljus digitalt så kan du gärna 
komma och hämta ett vykort i kyrkan om 
du vill. 

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET 

Uppesittarkvällen
Uppesittarkvällen är tyvärr inställd. I ett för-
sök att digitalisera julmarknaden satsade vi på 
en livesänd uppesittarkväll istället. Tyvärr har 
vi insett att i samband med de nya restriktio-
nerna kan vi inte genomföra den som önskat 
och behöver därför ställa in.

Alla vi som har varit involverade i detta 
tycker det är mycket tråkigt men vi tror att 
julen kommer bli bra trots att den i år inte 
inleds med vår fantastiska julmarknad.

ANDRÉAS SELIN

Inget gemensamt julfirande i år
Församlingsstyrelsen har tagit beslut om att 
det i år inte kan genomföras ett gemensamt 
julfirande i Missionskyrkan, på grund av de 
restriktioner med anledning av Coronapan-
demin, som råder i nuläget.

När de kommande helgerna blir så an-
norlunda, låt oss var och en tänka till vem 
vi kan ringa ett extra samtal till eller skicka 
ett kort till!

EVA MILTON

Paus för Öppet Hus
Öppet Hus, som har arrangerats i Missions-
kyrkan under hösten, pausas tills vidare. Vi 
hoppas att det ska vara möjligt att komma 
igång så småningom. Läs annonsering i pre-
dikoturer och på Missionskyrkans hemsida!

EVA MILTON

Fortsatta restriktioner
Sedan den 29 oktober vilar så gott som all 
vår verksamhet. Då det dessutom tillkom-
mer nya nationella restriktioner från den 24 
november har styrelsens arbetsutskott beslutat 
att förlänga nedstängningen av all vår verk-
samhet till och med den 22 december. Om 
restriktionerna förlängs kommer även vår 
nedstängning att fortsätta. Ett rimligt anta-
gande är att dessa pågår åtminstone året ut. 
En del verksamhet som kan fungera digitalt 
pågår fortfarande under sådana former. Våra 
gudstjänster fortsätter att sändas på Youtube 
varje söndag, om än med ett begränsat antal 
medverkande framöver. Senaste uppdate-
ringar om vad som gäller finns alltid på vår 
hemsida och vi gör även regelbundna mai-
lutskick till våra medlemmar. Om du inte 
får dessa får du gärna anmäla dig genom att 
skriva till info@missionskyrkanlinkoping.se 
så lägger vi till dig i sändlistan.

MARCUS LIND
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På kyrkbacken

I år behöver vi julens budskap tidigare än vanligt

Maria 
Linder

PASTOR 
MED UNGDOMSANSVAR
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MIN GRANNE HAR KALLAT MIG för ”Grinchens mot-
sats”. Grinchen är en grön, elak figur som 
hatar julen mest av allt. Ett år bestämmer 
han sig för att stjäla julen. Han bryter sig in i 
varenda hem i byn på julaftonskvällen för att 
stjäla granen, klapparna, maten och ljusen. 
Men på juldagsmorgonen (spoiler alert!) 
vaknar byborna – trots stölden – i glädje och 
stämmer upp i julsång. 

Han hade inte stoppat julen, den kom hit. 
På något sätt hittade den ändå dit. 
Den kom utan rosetter, det kom utan etiketter, 
den kom utan paket, kartonger och biljetter. 

Trots Grinchens försök att stjäla julen så kom 
den ändå hit. Den gör ju det, tack och lov.  

Att vara ”Grinchen motsats” innebär att 
älska julen, och det är jag inte ensam om. 
Men i år har jag inte varit först på bollen med 
julstöket. I flödet på sociala medier har flera 
av er visat upp julbakning, julmusiktips och 
julfilmstittande sedan tidigt i oktober. En av 
mina prästvänner skrev i ett socialt forum: 
”Om min fru äter lussebullar, betyder det att 
jag får sjunga julpsalmer nu?” Och en annan 
prästvän svarade: ”Vi lyssnar på julmusik 
här, inget är ändå som vanligt detta år. Go 
bananas!”  

I ÅR BEHÖVER VI JULENS BUDSKAP tidigare än vanligt. 
Det här året har varit påfrestande, utmanande 
och uttröttande. Nu behöver vi tröst i julens 
budskap om ljus, glädje, hopp och frid. Jesaja 
skriver (9:2-3a, 6): ”Det folk som vandrar i 
mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet 
stiga, du gör glädjen stor. Ty ett barn har fötts, en 
son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och 
detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig 
hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” 

Vårt problem är inte att julen är stulen: 

maten och pyntet börjar ju redan komma på 
plats. Vårt problem är osäkerheten kring hur 
julen ska bli i år: får vi resa? Får vi träffas? Får 
vi vara friska?  

Julen präglas av traditioner som i år löper 
stor risk att brytas. Men bara för att traditio-
ner bryts så betyder inte det att allt är elände. 
Julen kommer att komma hit ändå – om än 
annorlunda. Vi får troligtvis inte gå till kyrkan 
på jul – men kyrkan kommer hem till dig 
istället genom Youtube. Det kan hända att 
vi inte får fira jul där vi brukar – men julen 
kommer dit där du istället kommer att vara. 
Vi får kanske inte en lika fullspäckad julafton 
som vanligt – den kan istället få vara lugnare, 
med tid för pyssel och promenader och pul-
kaåkning (?) och prat i telefon. Vi kan alltså, 
precis som i Dr Seuss berättelse om Grinchen, 
ändå få vakna upp i glädje och frid denna jul 
och stämma upp i sång. Så länge det finns liv 
finns det hopp, som ordspråket säger. 

I ÅR HAR VI TVINGATS ATT ÖVA oss i tålamod och 
flexibilitet, och den övningen fortsätter vi 
med under december månad i väntan på nya 
restriktioner inför julfirandet. För att under-

lätta denna osäkra väntan kan det vara bra att 
fokusera på något som ger tröst, ljus, glädje, 
hopp och frid. Därför kommer här ett tips 
på några julkalendrar, som hjälper tankarna 
åt detta håll: 
1. Annorlunda adventskalender: vissa har 

kanske varit med om att ha en paketka-
lender, där en får ett litet paket varje dag 
fram till jul. Annorlunda adventskalender 
är tvärtom: ge bort en sak om dagen fram 
till jul. Något som du inte längre behöver, 
som kan glädja någon annan. 

2. Lukasevangeliet: detta evangelium har 
24 kapitel och passar därför bra att läsa i 
december. Dessutom får du läsa julevang-
eliet redan den andra december, så att du 
ända från början får fokus på vad julen 
egentligen handlar om. 

3. Missionskyrkans digitala julkalender: 
varje dag fram till jul kommer någon av 
våra medlemmar att läsa ett bibelord från 
sitt hem, som en julhälsning från och till 
församlingen. Detta filmas och läggs upp 
på hemsidan och sociala medier. Julka-
lenderns bibelord finns också i utskriven 
variant i kyrkan.  

VÄLKOMMEN ATT SÖKA tröst, ljus, glädje, hopp och 
frid på dessa sätt. Och kom ihåg: oavsett hur 
julen blir, så kommer den att komma hit. Det 
är ett ord att lita på.
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För första gången hölls årsmötet i församlingen 
digitalt och Medljus har frågat några stycken hur 
det upplevdes, både det som var positivt och det 
som var negativt, och hur man ser på kommande 
årsmöten och hur de ska göras tillgängliga. 
Barbro Gudmundsson, Lars Wittheden, Mathias 
Hällgren och Amanda Wedberg får representera 
lite olika åldrar och synpunkter. 

Barbro Gudmundsson tyckte det var jättebra 
att kunna följa med på det här sättet. Hon 
uttryckte sin beundran för alla som har jobbat 
med styrelsearbetet, församlingens verksam-
het och inte minst alla på den tekniska sidan 
som fått allt att fungera så bra med både 
innehåll och hur man fått ut det till försam-
lingsmedlemmarna. Informationsfilmerna 
om ekonomin var bra, tyckte hon, och det 
blev tydligt och bra förklarat. Hur man 
skulle ta sig in till det digitala årsmötet fick 
hon också kläm på via filmen på hemsidan/
medlemsutskicket. Årsmötet var väldigt bra 
genomfört. 

Hon berättade att under de 60-tal år som 
hon varit med i församlingen har hon varit på 
minst 2/3 av alla årsmöten. Hon är intresserad 
av administrativa frågor och tycker om käns-
lan av att sitta bland människorna på årsmötet 
och lyssna på förslag och tankar och uppleva 
gemenskap. Det saknar hon och hoppas att 
man kan hitta en bra form där man både kan 
vara med fysiskt och digitalt till kommande 
årsmöten.

Lars Wittheden uttryckte sin glädje över att 
man har kunnat hålla gudstjänster, och nu 
årsmötet, och att man på det sättet kunnat 
vara delaktig. Man känner då att man är en 
församling trots att man inte kan träffas. Det 
har också blivit fler gudstjänstbesök än man 
kanske vanligtvis är med på. Även Lars tryckte 
på att teknikerna är väldigt duktiga och allt 
blir tydligt och bra med både bild och texter. 

Digitalt årsmöte – hur var det?
På årsmötesfronten

Teknikerna Peter Dahlén, Tomas Gardström och Emil Johansson sköter bl.a. nyinköpt kamera för att sända ut årsmötet digitalt 
från en glest befolkad kyrksal i Missionskyrkan.
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Det var bra att vi på det här sättet kunde 
genomföra årsmötet och kunna göra de val 
som skulle göras och ta de ekonomiska beslut 
som behövdes. Siffrorna syntes lite dåligt i 
datorn, men eftersom man hade dokumen-
ten som var utskickade i förväg, så gick det 
bra ändå. 

Han noterade särskilt att man köpt in 
kamerautrustning och hoppas att det kan bli 
en bra sak för konferensverksamheten också. 

Om möjligheten finns att ha ett årsmöte på 
plats i kyrkan nästa år, så tycker Lars att det är 
det bästa. Samtalen, frågorna blir annorlunda 
när alla är på plats. 

Mathias Hällgren tyckte att det var jättebra att 
kunna ta del av en mer utförlig ekonomire-
dogörelse i förväg och då räckte det med den 
lite kortare genomgången under årsmötet. 
Det var ett koncentrerat och bra möte, men 
man missar de goda samtalen både under 
mötet och vid fikabordet, men det var ändå 
det bästa med tanke på förutsättningarna. Det 
var ju många fler som kunde vara med på det 
här sättet och det blev en bra genomgång av 
verksamheten. 

Bättre är det ju att ses på plats i kyrkan, 
men kan man ha både och ett annat år så 
kan säkert ännu flera vara med och påverka 
församlingens beslut. 

Amanda Wedberg  gillade upplägget på vårt 
årsmöte, digitalt i realtid, bättre än kyrko-
konferensens mer utdragna och mer textba-
serade förfarande. Där var hon församlingens 
ombud. Det tekniska fungerade bra och även 
om barnen ibland tog uppmärksamheten gick 
det att följa med på ett bra sätt.

Även om man ett annat år förhoppnings-
vis kan samlas till årsmöte i kyrkan hoppas 
Amandas familj att det kan vara livesänt ändå, 
det blir mer flexibelt så man till exempel kan 

vara hemma med barnen och ändå följa med 
vad som händer. Alternativet är att man är i 
lekrummet i kyrkan, men då är det svårare 
som förälder att lyssna och delta. 

Amanda är med i församlingens valbered-
ning och de ska nu arbeta vidare tillsammans 
med styrelsen för att försöka fylla de två va-
kanta platserna i styrelsen. Om du som läser 
detta känner att det skulle vara en uppgift 
som du vill testa på, så hoppas hon att du 
tar kontakt med henne eller någon annan i 
valberedningen. De som sitter med där är, 
förutom Amanda, Sune Lindgren, Staffan 
Hejdegard och Maria Lundgren.

Detta var några röster direkt efter årsmötet. 
Sammanfattningsvis kan man säga att det 
fungerat bra med ett digitalt årsmöte, men 
att samtalet saknades. Filmerna med eko-
nomigenomgången och hur man tog sig in 
till årsmötet har uppskattats och man kan 
hoppas att hur det än blir med det digitala 
årsmötet nästa år, så är det en bit att behålla. 
Vi hoppas att vi kan få träffas i kyrkan till 
nästa årsmöte, med eller utan möjlighet att 
påverka via digitala verktyg eller delta via 
livesändning. Ett mycket gott arbete av vår 
styrelse, ekonomiutskott och tekniker av olika 
slag. Med beröm godkänt! 

BIRGITTA JACOBSSON

Församlingens ordförande Anna Gardström (överst till vänster) och församlingsföreståndare Marcus Lind (nederst till vän-
ster) deltog på plats i kyrksalen, medan Morgan Filipsson (överst till höger), som berättade om arbetet i ljudgruppen som 
en del av föredragningen av verksamhetsberättelsen, och Tomas Röjder (nederst till höger), ordförande för Equmenia, som 
rapporterade från Equmenias årsmöte, deltog hemifrån via Microsoft Teams.
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NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING NR 9 - DECEMBER 2020-JANUARI 2021

Vid Equmenias årsmöte valdes några nya in i 
styrelsen fick vi veta i förra numret av Medljus, 
Oskar Dawidson och Emil Boberg, och en ny kas-
sör blev också vald, Andéas Selin. Medljus har 
ställ lite frågor till dem för att de ska få presentera 
sig lite mera. 

Andréas Selin, ny kassör i Equmenia. Hur länge 
har du varit med i styrelsen?
– Detta blir mitt tredje år i Equmeniastyrelsen 
men mitt första år som kassör.
Det har varit svårt att hitta någon som vill vara 
kassör under de senaste åren, hur har ni löst 
detta?
– Jag tror att många tycker att det känns 
skrämmande att vara ansvarig för förening-
ens ekonomi och hålla koll på någon annans 
pengar och det tycker jag också att det är! Det 
vi i styrelsen har gjort för att jobba emot detta 
är att vara tydliga med att, även om det bara 
är en person som är ansvarig på pappret, är 
man aldrig ensam i uppdraget. Här hjälps vi 
alla åt och delar på ansvaret.
Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?
– Jag har ett stort intresse för siffror och har 
haft liknande uppdrag tidigare som jag tyckt 
varit utmanande och roliga så jag tänkte att 
det här nog kan passa bra!
Vilka utmaningar ser du i Equmenia, som gäller 
ekonomin? 
– Vår största utmaning är utmaningarna gäl-
lande den pågående pandemin. Vår största 
intäkt är julmarknaden, som tyvärr inte 
kommer bli av i år, i alla fall inte på vanligt 
vis, vilket såklart ger oss ganska dåliga förut-
sättningar för att nå budget. Dock har vi haft 
fenomenala och förutseende kassörer tidigare 

Nytt i Equmeniastyrelsen
år som har förberett oss för 
sådant här, så i slutändan tror 
jag att det kommer gå okej 
trots allt.
Vilka lösningar ser du?
– Konstigt nog är min lös-
ning att inte ändra på det vi 
redan planerat. Vi har en bra 
ekonomi att jobba med och 
i slutändan är vi en ideell 
förening, som inte satsar på 
att gå plus. De pengar vi har 
sparat in under de senaste 
åren har sparats för att klara 
en sådan här situation och 
jag tar med glädje pengar 
ifrån vår buffert för att hålla 
verksamheten igång så gott 
det går. När vi vet mer kan 
vi planera för framtiden, 
men nu får vi jobba med det 
vi har och mitt mål för året 
är att våra fantastiska ledare 
och deltagare i Equmenia 
ska få delta på våra aktiviteter 
som vanligt utan att behöva 
oroa sig för både pengar och 
pandemi.

Vad vill du hälsa Medljus läsare 
i den här frågan?
– Jag vill uppmuntra alla 
läsare att ta vara på varandra och hjälpa var-
andra nu när vi närmar oss vad som kan bli 
den mest utmanande julen i modern tid. För 
mig är julen den bästa tiden på året och jag har 

lyssnat på julmusik längre 
än vad som är socialt ac-
cepterat, men för andra är 
det tvärtom. För andra är 
julen en tid som påmin-
ner om vad man inte har 
eller de som man inte kan 
träffa och umgås med av 
olika anledningar. Min 
hälsning är att pengar har 
en alldeles för central del 
i våra liv och jag önskar 
att vi, speciellt detta år, 
kan lägga det åt sidan 
och istället fokusera på 
dem som behöver vår 
uppmärksamhet och tid 
istället för våra pengar. 
Ring dina vänner, släk-
tingar och dina far- och 
morföräldrar, som kanske 
är isolerade och säg hej till 
människorna du stöter på 
i olika sammanhang. Det 
kommer ge dig och dem 
betydligt mer än pengar.

Emil Boberg, ny i styrelsen. 
Berätta lite kort om vem 
du är.
– Jag heter Emil och 
min familj består av min 
pappa Lars, mamma Ma-
ria och min storasyster 
Linnea. Då jag är 15 år 

går jag nu i nionde årskursen, och går på Folk-
ungaskolan i musikproduktionsinriktning.

Vilka intressen har du?
– Som man kan gissa av min inriktning i sko-

Andréas Selin, Emil Boberg och Oskar 
Dawidsson.



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]

DECEMBER
13 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
29 17.30 Digitalt jullovskul!
31  Nyårsfirande för ungdomar

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

lan är jag mycket intresserad 
av musik och spelar mycket 
slagverk på kulturskolan såväl 
i skolan som hemma, men 
även lite andra instrument.

När fick du kontakt med Equme-
nia första gången?
– Jag har varit med i Mis-
sionskyrkan i Linköping se-
dan barnsben och varit aktiv 
inom scouting, vilket jag 
fortfarande också är.

Vad fick dig att acceptera en 
styrelseplats?
– Jag tycker att det är kul att 
få hjälpa till att bestämma och 
så är det ju såklart också bra 
att ha på CV:t.

Vad är det bästa med Equmenia 
tycker du?
– Det bästa med Equmenia 
är definitivt gemenskapen, 
det  är väldigt kul med Scout 
som sagt och även Grandios 
och självklart var även Konfan 
väldigt rolig förra året.

Oskar Dawidson, ny i styrelsen. 
Berätta lite kort om vem du är!
– Jag är 23 år gammal och 
kommer ursprungligen från 
Herrljunga.  Har två äldre 
systrar och två föräldrar. Har 
tidigare gått folkhögskola två 
år, Apg 29 och Bibelfjäll. Jag 
bor nu i Linköping och gjort 
det i drygt 2 år och pluggar 
till Biomedicinsk analytiker.

 Vilka intressen har du?
– Intressen är huvudsakligen 
friluftsliv, med vandring, 

landsvägscykling, paddling 
och skidåkning i fokus. Gan-
ska passande att jag är scout-
ledare.
När fick du kontakt med Equme-
nia första gången?
– Jag har alltid haft kontakt 
med Equmenia med äldre 
systrar, som har varit med i 
olika aktiviteter och en pappa 
som alltid har varit ledare 
i Scout eller Nying. Första 
aktiviteten jag kommer ihåg 
är Nying(scout för yngre) när 
jag var 6 år. Sen dess har jag 
på olika sätt varit engagerad 
i scout, tonår, körer och så 
vidare.

Vad fick dig att acceptera en 
styrelseplats?
– Jag blev tillfrågad och det 
var inget som jag gjort tidi-
gare, så jag kände att det var 
dags. Jag har varit med så 
mycket i Equmenia och inte 
suttit i en styrelse tidigare.
 Vad är det bästa med Equmenia 
tycker du? 
– Gemenskap, det ger en 
kravlös plats att bara vara på.

Tack, Andréas, Emil och Os-
kar, för att ni ställer er till 
förfogande i dessa uppgifter 
och det var trevligt att få 
lära känna er lite mera. Allt 
gott för arbetet i styrelsen för 
Equmenia i Linköpings Mis-
sionskyrka. 

BIRGITTA JACOBSSON

I och med smittläget i Linköping kan det vara 
så att vi måste ändra planerade arrangemang. 
Kolla hemsidan eller hör av dig för uppdate-
rad information.

Välkommen på 
digitalt jullovskul!
Alla barn i Equmenia är välkomna att 
delta tillsammans med sina familjer tisdag 
29 december kl 17.30-18.30. Vi samlas över 
videomötestjänsten Google Meet, kör 
roliga utmaningar som man kan göra 
hemma och avslutar med en kort andakt. 
Man behöver vara minst ett barn och en 
vuxen för att vara med. Anmäl er innan 
20 december till stina.holmgren@mis-
sionskyrkanlinkoping.se. Hoppas vi ses!

STINA HOLMGREN
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan december 2020-januari 2021
Välkommen att följa med i bibelläsningsplanen som Linköpings Missionsförsamling tar fram till hjälp för din bibelläsning. Till detta nummer 
av Medljus genomförs en förändring i bibelläsningsplanen. Vi fortsätter läsa kyrkoårets texter på lördagen, som förberedelse för söndagens guds-
tjänst. 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. 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 Mose 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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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

Vecka 48 Söndag 22 november-lördag 28 nov.
Söndag Petrus första brev 1:1-12 Hälsning, Ett le-
vande hopp (Andra Moseboken 24:3-8)
Måndag Esra 1:1-11 Kyros låter judarna återvända 
hem (Psaltaren 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 
fångenskapen, Offrandet börjar på nytt (Matteus 
1:1-17)

Bibelläsningsplan december-januari
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Gudstjänster och möten

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

Uppehåll under sommaren.

Missionskyrkan

November
29 SÖNDAG 1:a i Advent
11.00 Gudstjänst
 Ett nådens år. Maria Linder. Dub-

belkvartett. Tillsammans med Bap-
tistförsamlingen.

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

sammans med Baptistförsamlingen.
8 TISDAG
 Bönedag för Abbas
 Kyrksalen öppen för ljuständning och 

bön hela dagen.
13 SÖNDAG 3:e i Advent
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Bana väg för Herren. Maria Linder 

och Mattias Elander. Tillsammans 
med Baptistförsamlingen.

20 SÖNDAG 4:e i Advent
11.00 Gudstjänst
 Herrens moder. Marcus Lind. Insam-

ling till Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete. Tillsammans med 
Baptistförsamlingen.

24 TORSDAG Julafton
11.00 Digital julbön med julspel
23.00 Julnattsgudstjänst
 i Lambohovskyrkan. Leif Jarlbjörn. 

Vill du vara säker på att få plats, ring 
013-474 23 00 före kl 12.00 fredag 
18 december. Gudstjänsten genom-
förs om restriktionerna tillåter det.

27 SÖNDAG efter Jul

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

Lambohovskyrkan

December
6 SÖNDAG
16.00 Bön
 Leif Jarlbjörn.
13 SÖNDAG
10.00 Bön

17 TORSDAG
17.30 Kvällsbön
 Leif Jarlbjörn.
24 TORSDAG Julafton
23.00 Julnattsgudstjänst
 Leif Jarlbjörn.
27 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Maria Åkerström.

Januari
6 ONSDAG Trettondedag Jul
17.00 Trettondedagsmusik
 Leif Jarlbjörn.
10 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

13 ONSDAG
08.30 Morgonbön

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!

Regeringen har fattat beslut om att max 8 
personer får delta i offentliga sammankoms-
ter. Därför ersätts våra planerade gudstjänster 
av enkla böner fram till och med 4 advent.  
Vi ringer i kyrkklockorna och en präst eller 
diakon ber vid de tidpunkter vi skulle firat 
gudstjänst. Om du vill hålla en kort andakt 
hemma finns dagens texter och psalmer i 
kalendern på www.svenskakyrkan.se/slaka-
nykil. I skrivande stund vet vi inte hur vi 
gudstjänsterna runt jul och nyår kommer 
att se ut. Den senaste informationen finns 
på pastoratets webbplats. Följ också vår an-
nonsering på torsdagarna i Corren.

11.00 Gudstjänst
 Guds barn. Maria Linder. Lars Her-

mansson. Insamling till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. Till-
sammans med Baptistförsamlingen.

31 TORSDAG Nyårsafton
16.00 Nyårsbön
 Eva Milton. Insamling till Diakonia.

Januari
6 ONSDAG Trettondedag Jul
16.00 Gudstjänst
 Guds härlighet i kristus. Marcus Lind. 

Insamling till Equmeniakyrkans in-
ternationella arbete.

10 SÖNDAG 1:a efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Jesu dop. Linnea Hagby. Tillsammans 

med Baptistförsamlingen.

17 SÖNDAG 2:a efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Livets källa. Marcus Lind. Tillsam-

mans med Baptistförsamlingen.

24 SÖNDAG 3:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Jesus skapar tro. Maria Linder. Till-

sammans med Baptistförsamlingen.
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17 SÖNDAG
10.00 Pastoratsgemensam gudstjänst

21 TORSDAG
17.30 Kvällsgudstjänst

24 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

27 ONSDAG
08.30 Morgonbön

31 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

Torsdag Petrus första brev 2:1-10 Det andliga temp-
let (Hosea 1:10-11)
Fredag Esra 3:8-13 Grunden läggs till det nya templet 
(Petrus första brev 1:22)
Lördag Första söndagen i advent: Rubrik: Ett nådens 
år: Matteusevangeliet 21:1-9, Sakarja 9:9-10, Romar-
brevet 13:11-14, Psaltaren 24

Vecka 49 Söndag 29 november-lördag  5 december
Söndag Petrus första brev 2:11-25 Kristna i världen 
1 (Ordspråksboken 24:21)
Måndag Esra 4:1-5 Tempelbygget hindras (Andra 
Kungaboken 17:24-28)
Tisdag Petrus första brev 3:1-12 Kristna i världen 2 
(Första Korinthierbrevet 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 nyfikenheten 
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: Lukasevangeliet 21:25-36, Mika 4:1-4, Romar-
brevet 15:4-7, Psaltaren 85:9-14

Vecka 50 Söndag 6 december-lördag 12 december 
Söndag Petrus första brev 4:1-6 Lidandet leder till liv 
2 (Apostlagärningarna 10:34-48)
Måndag Esra 6:1-5 Kyros befallning upptäcks (Första 
Kungaboken 6:1-2, 38)
Tisdag Petrus första brev 4:7-19 De kristnas eldprov 
(Ordspråksboken 10:12)
Onsdag Esra 6:6-15 Dareios svar (Esra 5:3)
Torsdag Petrus första brev 5:1-7 Församlingen och 
dess ledare (Jakobs brev 4:5-6)
Fredag Esra 6:16-22 Templet invigs (Nehemja 9:1-3)
Lördag Tredje söndagen i advent: Rubrik: Bana väg 
för Herren: Matteusevangeliet 11:2-11, Jesaja 29:17-
21,  Första Korinthierbrevet 4:1-5, Psaltaren 146:3-9

Vecka 51 Söndag 13 december-lördag 19 december
Söndag Petrus första brev 5:8-11 Vaksamhet (Job 
1:6-7) 
Måndag Esra 7:1-10 Esra kommer till Jerusalem 
Tisdag Petrus första brev 5:12-14 Slutord (Apostla-
gärningarna 15;22-32) 
Onsdag Esra 7:11-26 Brev från kung Artaxerxes till 
Esra 
Torsdag Petrus andra brev 1:1-15 Hälsning, Maning 
till ett kristet liv (Judit 5:17-21)
Fredag Esra 7:27-28 Esra berättar om uppbrottet 
Lördag Fjärde söndagen i advent: Rubrik: Herrens 
moder: Lukasevangeliet 1:40-55, Jesaja 40:9-11, 
Romarbrevet 10:4-8, Psaltaren 145:8-13 Fortsättning på sidan 18.

Vecka 52 Söndag 20 december-lördag 26 december
Söndag Petrus andra brev 1:16-21 Förkunnelsen om 
Kristi ankomst (Psaltaren 119:105)
Måndag Esra 8:15-30 Förberedelser för resan till 
Jerusalem (Nehemja 10:35-39)
Tisdag Petrus andra brev 2:1-22 Avfall från den rätta 
vägen (Jesaja 25:1-12)
Onsdag Julnatten: Rubrik: Den heliga natten: Luka-
sevangeliet 2:1-20, Jesaja 9:1a,2-7, Hebreerbrevet 
1:1-6, Psaltaren 108:2-7
Torsdag Juldagen: Rubrik: Jesu födelse:  Lukasevang-
eliet 2:1-20, Jesaja 9:2-7, Första Timotheosbrevet 3:16, 
Psaltaren 72:1-7
Fredag Annandag jul: Rubrik: Martyrerna: Matteuse-
vangeliet 10:16-22, Jeremia 1:17-19, Apostlagärning-
arna 6:8-15, Psaltaren 46:1-8
Lördag Söndagen efter jul: Rubrik: Guds barn: Matteu-
sevangeliet 2:13-23, Jeremia 31:15-17, Galaterbrevet 
4:4-7, Psaltaren 71:2-6

Vecka 53 Söndag 27 december-lördag 2 januari
Söndag Esra 8:31-36 Resan till Jerusalem 
Måndag Petrus andra brev 3:1-13 Herrens dag kom-
mer (Jesaja 5:18-19) 
Tisdag Esra 9:1-4 Förbud mot blandäktenskap (Andra 
Moseboken 34:16)
Onsdag Petrus andra brev 3:14-18 Slutförmaningar 
(Markusevangeliet 13:5-13,23)
Torsdag Nyårsdagen: Rubrik: I Jesu namn: Lukase-
vangeliet 2:21, Fjärde Moseboken 6:22-27, Romar-
brevet 10:9-13, Psaltaren 121
Fredag Esra 9:5-15 Esras botbön (Tredje Moseboken 
18:24-30)
Lördag Söndagen efter nyår: Rubrik: Guds hus: Lu-
kasevangeliet 2:42-52, Första Samuelsboken 3:1-10, 
Psaltaren 84:2-5 

Vecka 1 Söndag 3 januari-lördag 9 januari
Söndag Johannes första brev 1:1-4 Livets ord blev 
synligt (Lukasevangeliet 24:36-43)
Måndag Esra 10:1-17 Blandäktenskapen upplöses 
Tisdag Trettondedag jul: Rubrik: Guds härlighet i 
Kristus: Matteusevangeliet 2:1-12, Jesaja 60:1-6, 
Kolosserbrevet 1:11-14, Psaltaren 72:10-15
Onsdag Johannes första brev 1:5-10 Vandra i ljuset 
(Psaltaren 32:1-5)
Torsdag Nehemja 1:1-11 Underrättelser om Jerusa-
lem (Femte Moseboken 4:25-31)
Fredag Johannes första brev 2:1-11 Det nya budet: 
kärleken (Johannesevangeliet 14:21)
Lördag Första söndagen efter Trettondedagen: Rubrik: 
Jesu dop: Matteusevangeliet 3:13-17, Jesaja 42:1-7, 
Apostlagärningarna 18:24-19:6, Psaltaren 89:20-29

Internationell insamling i advent
Som kyrka är vi kallade att dela evang-
eliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i 
handling och i ord. Den gränsen kan gå 
hos urfolken i norra Ryssland, vid byar i 
Thailands regnskogar, vid en skola högt 
upp i Anderna eller precis där du befinner 
dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar 
vi ett evangelium som befriar, räddar och 
upprättar tillsammans med våra samar-
betskyrkor. Det är vad vår internationella 
mission handlar om. Tack för din gåva. 
Den gör skillnad. Swish: 900 32 86.
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På kyrktorget På kulturfronten

Glow glänser
Glow har hållit igång även denna termin, 
trots att det har varit en lite annorlunda höst, 
vilket har känts roligt och viktigt. Jag tror att 
rörelse och dans bidrar till glädje, energi och 
välmående under mörka tider. Glow betyder 
ju att glänsa, jag tänker att barnen glänser och 
sprider ljus och framtidstro. Denna termin 
har barnen dansat och utvecklats massor, 
vilket är så kul att se! Glow fick uppträda live 
på en gudstjänst för alla åldrar och det var 
jättekul att få se deras fantastiska uttryck och 
energi på scen. För mig känns det viktigt att 
förmedla något med dansen och att inte bara 
”göra steg”. Därför tänker jag mycket på låtval 
och budskap, men också pratar vi mycket om 
ansiktsuttryck, så vi kan förmedla en känsla 
till publiken. Jag har verkligen insett under 
terminens gång hur glad jag är över att få ge 
dansen till barnen i gruppen. Det ger mig så 
mycket att få vara ledare i Glow och förhopp-
ningsvis barnen också. Jag blir också så glad, 
när jag ser hur tajt gruppen har blivit och hur 
dansen har blivit deras samanhang i kyrkan.

LIVIA OTTOSSON

Tack för förtroendet!
Under ett antal år, närmare bestämt sedan jag 
gick i pension januari 2010, har jag med mina 
efterträdares goda minne fått fortsatt tjäna 
som officiant vid begravningar i Linköpings 
Missionsförsamling. Ni är ganska många i 
församlingen, som i egenskap av anhöriga 
till någon som ”fått bryta upp från detta livet 
för att vara hos Gud”, vänt er till mig med en 
fråga om jag skulle kunna tänka mig att ha 
begravningen för er förälder eller maka/make 
eller vem det nu har varit. Att få den frågan 
är att få ett förtroende. Och det vill jag tacka 
för. Att få vara officiant vid en begravning 
innebär bland mycket annat att få vandra 
tillsammans ett stycke med några sörjande 
medmänniskor. Det har påverkat mig. Att få 
påminna om att det tända Kristusljuset berät-
tar för oss att kärleken är starkare än hatet, att 
ljuset är starkare än mörkret och att livet är 
starkare än döden har påverkat mig. Att vid 
avskedstagandet i begravningsgudstjänsten se 
alla som dröjer med sorg och i vördnad vid 
kistan har också påverkat mig. Än en gång, 
tack för visat förtroende.

Från och med årsskiftet 2020/2021 blir 
det en förändring. Den fina uppgiften som 
officiant vid begravningar överlämnar jag med 
varm hand till våra anställda pastorer och vår 
diakon. Själv placerar jag mig i reservlistan.

”Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså 
Herren.” (Paulus)

BERNT ÅKERBLAD

Bönedag för Abbas Alavi
Den åttonde december är det ett år sedan vår 
församlingsmedlem Abbas Alavi utvisades till 
Afghanistan. Denna dag ber vi för honom 
och andra som är i liknande situation som 
honom. Vi kommer att publicera en kort bön 
på kyrkans hemsida och sociala medier som 
du kan be med i. Kyrksalen är också öppen 
för bön och ljuständning hela dagen.
Välkommen till Alpha!
Till våren är du välkommen att gå en Alpha-
kurs! Alpha är en introduktion till kristen 

tro där du får tänka till om många centrala 
teman som har med Gud, Jesus och Anden att 
göra. Om möjligt genomförs den fysiskt, och 
om restriktionerna fortsätter genomförs den 
digitalt. Kontakta pastor Maria Linder för mer 
information (kontaktuppgifter på sidan 6).

MARIA LINDER

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

Kalendern ”Ro för själen”
Allt är inte som vanligt, men en sak är det: 
det går nämligen alldeles ypperligt att även i 
år köpa almanackan ”Ro för själen” av Kerstin 
Svensson! Ett väldigt lämpligt och behövligt 
tema inför 2021, både till en själv och till 
andra. Kalendern kostar 100:- och betalas via 
Swish eller med kort i Informationen. Kyrkan 
är öppen kl 11.00-14.00 måndag-torsdag, men 
det går givetvis också bra att köpa den utanför 
ordinarie öppettider om du ändå är på plats 
eller har vägarna förbi.

MARIA LINDER
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På kulturfronten

Måleri och keramik med guldkant
Utställningen som skulle öppnats den 

7 november fick flyttas fram pga strängare 
restriktioner. Utställningen öppnar tisdag 24 
november och hänger kvar till 23 december, 
eftersom julutställningen inte blir av. Se 
artikel nedan! 

Annelie Stenmark, keramik, och Rolf U 
Karlsson, måleri, presenterades i förra numret 
av Medljus. 

BIRGITTA JACOBSSON

Julutställningen är inställd
Vi är femton församlingsmedlemmar och 
vänner till församlingen som är redo att visa 
upp hur kreativa vi är på vår fritid. Som 
tidigare år är det en bra blandning vad gäller 
olika tekniker.  

Många målar, en del fotograferar, några 
väver, en del tillverkar smycken, andra pysslar 
med textilier, halmslöjd, trä mm och någon 
skapar konst av lego.

Vi är väl förberedda. Johans teckning är 
klar att användas på vernissagekort, affischer, 
på facebook och vår hemsida

Vårt insamlingsmål är Equmenia, vilket 
betyder att minst 50% av försäljningssumman 
ska gå till kyrkans barn- och ungdomsverk-
samhet.

Men p g a pågående pandemi måste vi 
tyvärr ställa in årets Julutställning.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
i Östergötlands län har inneburit att för-
samlingsstyrelsen fattat beslutet att all för-
samlingsverksamhet med fysiskt deltagande 
tillsvidare är inställda.

Vi får hoppas att regeringen kommer att 
lätta på restriktionerna framåt våren och att 
vi kan få ett vaccin som gör att vi kan börja 
umgås på ett mer normalt sätt.

Om så sker kan vi ha en intern sommar-
utställning i vårt Galleri då vi utställare får 
ny chans att visa upp våra alster. Under våren 
får vi då också tid att skapa ytterligare konst 
att visa upp.   

Denna utställning skulle kunna äga rum 
från mitten av maj till början augusti.

Johan kan få i uppdrag att göra en liknande 
teckning men som är anpassad till en som-
marutställning.                    

Det blir mer information i kommande 
Medljus hur vi tänker genomföra denna 
utställning.

LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Idingstadgruppen i Galleri Magnifik
Idingstadgruppen var planerad att ha sin 
vernissage den 22 augusti och utställningen 
skulle pågå till 27 september. Evenemanget 
presenterades i Medljus nr 5 2020. På grund 
av Coronapandemin tvingades vi dock ställa 
in den utställningen och beslutade istället 
att lägga den  16 januari - 28 februari 2021.
Som läget nu är, i början av november, är det 
osäkert om det ens går att genomföra utställ-
ningen i januari 2021. Vi hoppas givetvis att 
det ska gå, men risken är att även den utställ-
ningen måste ställas in. I början av januari 
vet vi förhoppningsvis mer och kommer då 
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att annonsera på Galleri Magnifiks hemsida 
huruvida den utställningen, och följande, 
kommer att genomföras.

Idingstadgruppen är en grupp, som lärt 
känna varandra genom vårt måleri. Samt-
liga i gruppen har ngn form av konstnärlig 
utbildning.

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

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

Detta är vår första gemensamma utställ-
ning på galleri. Medlemmarna i gruppen 
är Agneta Dagersten, Elsie Weyde, Emma 
Hallenberg, Gun-Marie Gunnarsson, Maria 
Sandell, Susanne Hamlin Lindqvist, och Tina 
Liljegren.

ELSIE WEYDE IDINGSTADGRUPPEN
STURE BERG GALLERIGRUPPEN
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Årets julutställning blir inställd, men en fin affisch hade  
redan sedan tidigare tecknats av Johan Hesselstrand.
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Livet i Lambohovskyrkan

Livet i Lambohovskyrkan
Det har varit pendlande känslolägen i 
Lambohovskyrkan senaste tiden. Först 
”jippie” när antalet höjdes och vi såg 
framför oss ex. körer i gudstjänst och kon-
serter på ett mindre begränsat sätt. Sen 
”blä” när det snabbt drogs tillbaka. Ingen 
av oss förringar risken med covid-19, men 
vi längtar efter ett mer normalt läge.

Med orden ”När livet inte blir som vi 
har tänkt oss” börjar en psalm med text 
av Ylva Eggehorn. Den är inte skriven 
med pandemier i sinnet, men är god att 
höra på just när livet inte blir som man 
har tänkt sig. Har ni Spotify finns det en 
härlig version med bl.a. Toni Holgers-
son. Kan rekommenderas! I den svenska 
psalmboken med tillägg är det nummer 
779.

Kan vi lära något av apostlarna? Jag 
tror det. Det finns flera exempel i Apost-
lagärningarna, när de planerar, vill, räknar 
med, men förhindras av bl.a. sjukdom, 
vädret, människor, Jesu ande. Livet blev 
inte som de tänkt sig. Men det fanns och 
finns en ”tillit som Kristus vunnit åt oss” 
för att åter citera Ylva.

Må livet bli tillräckligt bra för oss alla!
Frid och allt gott!

LEIF JARLBJÖRN 
FÖRSAMLINGSHERDE LAMBOHOV

Bibelläsningsplan
Forts. från sidan 15.

Vecka 2 Söndag 10 januari-lördag 16 januari
Söndag Nehemja 2:1-10 Nehemjas resa till Jerusalem 
Måndag Johannes första brev 2:12-17 Älska inte 
världen (Matteusevangeliet 7:21-23)
Tisdag Nehemja 2:11-15 Nehemjas inspektion av 
stadsmuren 
Onsdag Johannes första brev 2:18-27 Många anti-
krister i den sista tiden (Jeremia 31:33-34)  
Torsdag Nehemja 2:16-20  Stadsmuren återupp-
byggs 1 (Jesus Syraks Vishet 49:13)
Fredag Johannes första brev 2:28-29 Guds barn 1 
(Matteusevangeliet 5:8) 
Lördag Andra söndagen efter trettondedagen: Rubrik: 
Livets källa: Johannesevangeliet 2:1-11, Andra Mose-
boken 33:18-23, Efesierbrevet 1:7-14, Psaltaren 19:2-7

Vecka 3 Söndag 17 januari-lördag 23 januari
Söndag Nehemja 3:1-32 Stadsmuren återuppbyggs 
2 (Jeremia 31:27-28) 
Måndag Johannes första brev 3:1-10 Guds barn 2 
(Jesaja 53:1-8)
Tisdag Nehemja 4:1-23 Murbygget hotas (Fjärde 
Moseboken 14:8-9)
Onsdag Johannes första brev 3:11-24 Inbördes kärlek 
(Femte Moseboken 15::7-8) 
Torsdag Nehemja 5:1-13 Inre motsättningar (Jeremia 
34:8-10)
Fredag Johannes första brev 4:1-6 Sanningens ande 
eller villfarelsens (Matteusevangeliet 24:3-14)
Lördag Tredje söndagen efter trettondedagen: Rubrik: 
Jesus skapar tro: Matteusevangeliet 8:5-13, Första 
Kungaboken 8:41-43, Romarbrevet 1:16-17, Psalta-
ren 36:6-10

Vecka 4 Söndag 24 januari – lördagen 30 januari
Söndag Nehemja 6:1-13 Komplotter mot Nehemja 
(Fjärde Moseboken 18:1A,6-7)
Måndag Johannes första brev 4:7-21 Kärleken från 
Gud (Matteusevangeliet 5:43-48)
Tisdag Nehemja 6:15-7:1-3 Murbygget fullbordas 
(Psaltaren 74:22)
Onsdag Johannes första brev 5:1-5 Att hålla Guds 
bud (Matteusevangeliet 11:28-30) 
Torsdag Nehemja 7:4-6, 73A Jerusalems befolkning 
(Esra 2:1, 2:70,3:1-7)
Fredag Johannes första brev 5:6-12 Livet finns i Guds 
son (Romarbrevet 8:16-27)
Lördag Septuagesima: Rubrik: Nåd och tjänst: Mat-
teusevangeliet 20:1-16,  Jeremia 9:23-24, Första 
Korinthierbrevet 1:1-3, Psaltaren 25:4-11 

Vecka 5 Söndag 31 januari – lördag 6 februari
Söndag Nehemja 7:73B, 8:1-12 Lagen läses ( Femte 
Moseboken 31:9-13)

Måndag Johannes första brev 5:13-17 Förbön för 
syndare (Matteusevangeliet 7:7-8)
Tisdag Nehemja 8:13-18 Lövhyddofesten (Tredje 
Moseboken 23:39-43
Onsdag Johannes första brev 5:18-21 Sammanfatt-
ning (Johannesevangeliet 17:3)
Torsdag Nehemja 9:1-5 Folkets syndabekännelse 1 
(Psaltaren 48)
Fredag Johannes andra brev 1:1-3 Hälsning (Jesaja 
66:6-13)
Lördag Kyndelsmässodagen: Rubrik: Uppenbarelsens 
ljus: Lukasevangeliet 2:22-40, Första Samuelsboken 
1:21-28, Första Johannesbrevet 1:5-7, Psaltaren138

Nya medlemmar under året
Detta år har varit utmanande på många 
vis, men det finns glädjepunkter mitt i 
det svåra. En sådan är att vi under året 
fått sjutton nya medlemmar. Var och en 
av dessa representerades av en ros i en 
bukett som fanns på predikstolen under 
årsmöteshögtiden. Vi ber och tackar för 
dessa personer, och hälsar dem hjärtligt 
välkomna till vår församling!

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET



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

Josef Danielsson.

Tänk efter om du har någon i din omgivning som är ensam! I år är det viktigare än någonsin att 
slippa ensamheten. Bjud in och bjud med, tillsammans kan vi sprida kärlek ut i vår värld! 

Välkommen till intervju per mail Josef Danielsson! 
Vill du berätta om din uppväxt?
Jag är uppvuxen på en gård i byn Lusseboda, 
som ligger någon mil nordväst om Alvesta, 
Småland. Mina föräldrar har sedan jag föddes 
drivit ett litet hobbyjordbruk med ett 30-tal 
tackor som tidigt fångade mitt intresse. Jag 
var ofta med ute och hjälpte till med det som 
behövde göras, vilket ofta innebar djurfodring, 
skogshuggning, fårklippning, stängselbyggande, 
gräsklippning, potatisodling, älgjakt mm. Jag 
minns hur jag riktigt längtade till lördagen som 
skulle komma, då skulle vi äntligen få ge oss ut 
igen. Mellan stunderna av arbete fanns det tid 
för vila, då skyndade jag mig in till mitt pojkrum 
för att ta itu med mina egna sysslor, jag hade 
nämligen ett eget litet jordbruk i miniformat 
som behövde skötas om. Var det någon maskin 
som saknades byggdes dessa i lego utifrån bilder 
i maskinkataloger som jag och pappa hämtat 
ifrån olika maskinvisningar. De som känner 
mig på djupet vet att mitt ”ess i rockärmen” är 
traktormodeller, vilket man faktiskt alltför sällan 
har nytta av i frågesporter. 

Hur kom du i kontakt med kyrkan?
På söndagarna tog mina föräldrar med mig och 
mina två äldre systrar till kyrkan. Jag var med i 
söndagsskolan och som 6-åring blev jag scout. 
En vecka varje sommar åkte vi på scoutläger där 
förmiddagarna ägnades åt bibeldrama och bibel-
studier och eftermiddagarna åt scouttokigheter. 
Detta är verkligen roliga minnen ur barndomen, 
och sällan har jag varit så trött i mitt liv som 
efter ett sådant läger. Under tonårstiden ersattes 
dessa av tonårsläger som nyårsläger till Trysil och 
Groowe på Klintagården. 

Jag har hört att du har en speciell relation till 
Strandgården, vill du berätta om den? 
Strandgården ligger mig varmt om hjärtat och 
har varit en betydelsefull plats i mitt liv. För dig 

som inte känner till gården är det en kristen lä-
ger- och kursgård belägen i Vilshärad, Halmstad, 
strax intill sanddynerna. Under uppväxten var 
vi ofta här med familjen och semestrade, bland 
annat deltog vi i barnverksamheten sommarkul, 
badade, åt glass och grillade. När jag var 15 år 
fick jag sommarjobb på gården som diskare, 
vilket följdes av många säsonger av arbete på 
gården, framförallt inom vaktmästeriet. Det 
har varit inspirerande att lära känna alla de eld-
själar som under många år varit volontärer och 
drivit arbetet framåt, men allra roligast har det 
varit att få höra alla de berättelser om hur Jesus 
verkat genom gården och fått betyda mycket i 
människors liv. Det är en plats som jag helt klart 
kommer att fortsätta återkomma till! 

Hur hittade du till Linköping och till försam-
lingen?
Som ni säkert redan listat ut var det universitetet 
som förde mig till stan, jag läser just nu min 
femte termin på läkarprogrammet. Sedan min 

första vecka som student har jag varit medlem 
i kören Revoice, så jag fick ganska snabbt en 
inblick i Missionskyrkan. Jag testade lite olika 
kyrkor och trivdes bäst här. Under det senaste 
året har jag blivit medlem i församlingen och 
börjat i en T-grupp. 

Välkommen hit! Du ansvarar även för den mång-
kulturella innebandygruppen, vill du berätta 
om det? 
Det stämmer bra det! När familjen Collryd 
flyttade ifrån stan, så fick jag tillsammans med 
några vänner ta över arbetet. Målet är att ha en 
aktivitet som är tillgänglig för alla, där det också 
är en god gemenskap och finns rum för spontana 
samtal. I mars när pandemin slog till förflyttade 
vi oss ut i Trädgårdsföreningen, och vi slapp vid 
de flesta tillfällena regnet. Under sommaren 
förändrades rekommendationerna och tillät nu 
idrottande inomhus, och därmed har vi sedan 
terminsstart spelat som vanligt i missionskyrkans 
motionshall. Kanske känner du någon nyanländ 
som är i behov av gemenskap? Eller är du kanske 
själv sugen på att få springa av dig efter helgen? 
Varmt välkomna att komma och spela med oss 
på söndagskvällar kl. 18!

Vad vill du hälsa läsarna av Medljus?
Förutom en stående inbjudan till innebandy-
planen vill jag skicka med en uppmuntran nu 
inför julen. Tänk efter om du har någon i din 
omgivning som är ensam? I år är det viktigare 
än någonsin att slippa ensamheten. Bjud in och 
bjud med, tillsammans kan vi sprida kärlek ut i 
vår värld! Avslutningsvis vill jag säga som Kalle 
och hans vänner, god jul och ett gott nytt år! 

JOSEF DANIELSSON I DIALOG MED ROLF MALMBERG


