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På konferensfronten

Guds röst i öknen
VI ÄR MITT I EN GLOBAL PANDEMI och under densamma
har vi firat påsk, midsommar, advent, jul,
nyår, dansat ut granen och min dotter Astrid
har fyllt 10. Jag tycker att pandemin på ett
sätt känns som en ökenvandring. Hela tiden
blickar vi framåt och hoppas att vi bakom
nästa ”sanddyn” ska vara framme i ”det
förlovade landet” och få fira gudstjänst tillsammans igen, allesamman, i kyrksalen och
samtidigt! Åh, vad jag längtar till en sjungande
församling! Under hela den här ”ökenvandringen”, som ännu inte är slut, har jag hört
till de priviligierade som ändå har fått samlas
i kyrkan och tillsammans med andra firat
gudstjänst. Givetvis blir det inte detsamma
utan församlingen på plats, men tänk vad
lyckligt lottad jag är ändå!
ADVENTS- OCH JULETIDEN BRUKAR, ett normalt år, höra
till min mest hektiska och arbetsamma period.
Denna gång var det betydligt lugnare. Givetvis har jag saknat mycket av det vi brukar ha i
församlingen, med musikstunder, konserter,
en fullsatt kyrka och ”Vi sjunger in julen”,
men jag har också njutit av att spendera mer
tid med familjen. Vi har nog aldrig bakat och
gjort så mycket julgodis hemma som denna
jul, för tiden har ju funnits.
Jag tänker lite vidare... Vad gör vi med den
tid vi har över förutom att baka, bygga något
hemmavid eller ta upp en gammal hobby? Jag
tror många grubblar lite mer än vanligt. Jag
gör det. Jag tänker mycket på församlingen.
Hur blir det när vi får samlas igen? Kommer
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Livsnära smågrupp

lika många komma tillbaka till gudstjänstgemenskapen? Har några ”glidit ifrån”? Är
suget kanske extra stort så att vi blir många
fler än förut? Det vore underbart! Vad gör
Gud egentligen? Har Gud också pausat som
mycket annat? Svaret är såklart: Nej. Men hur
lyssnar vi in Guds röst? Det kanske är lättare
för Gud att höras nu när bruset runtomkring
är mindre? Rimligtvis borde vi ha lite mer tid
än annars att försöka lyssna och reflektera.
Han är kanske svaret på vår Covid-ångest?
Gud är ju en mästare på att använda det dåliga
till något bra.
SÅ TÄNKER JAG PÅ SAMUEL i Gamla testamentet som
efter ett tag förstod att det var Gud och inte
prästen Eli, som ropade på honom (1 Sam
3:-10). Samuel fick tillslut uppmaningen av
Eli att nästa gång Samuel hörde ropet så skulle
han säga ”Tala, Herre, din tjänare hör.”
Jag tror jag ska försöka säga som Samuel
lite oftare, kanske ibland chansa på att göra
en sak som jag känner på mig att jag borde.
Tänk om den ”där idén” kanske inte är min,
eller känslan av att jag borde höra av mig till
den och den kanske inte kommer från mig
själv. Undra vad som händer…
”Tala, Herre, din tjänare hör.”

Jacob
Wessbo
FÖRSAMLINGSMUSIKER

Maria Linder och Jörgen Tholander har tagit
initiativet till att starta Alpha Online i Missionskyrkan. Medljus har träffat Jörgen för att få
reda på mer om hans nya samtalsmaterial och
Alphakursen.
Jörgen, berätta lite om bakgrunden till materialet!

När jag arbetade som pastor gick jag en
fortbildning på THS och läste en intressant bok från Bräcke diakoni: Exposure- att
utsätta sig för utsatthet. Det är ett arbetssätt
och en metod när man möter olika utsatthet. I min roll som Verksamhetsutvecklare
i Studieförbundet Bilda möter jag många
ledare i olika församlingar för att inspirera
att starta Livsnära smågrupper. Jag blev också
inspirerad att skriva ett Samtalsmaterial för
levande smågrupper som man kan använda
fysiskt eller digitalt. Jag tror det är viktigt att
vi sätter ord på: Vad ser du? Vad känner du?
Vad tänker du? Vad hör du? Berätta det i den
lilla gruppen och be tillsammans.
Vi matas hela tiden med dåliga nyheter i
dessa coronatider. Därför har vi i Bilda sagt,
istället för att ställa in ska vi ställa om. Vi
vill hjälpa till att utrusta församlingar att t
ex starta T-grupper med hjälp av mitt häfte
Samtalsmaterial för levande smågrupper.
Vi vill ge kompetens och verktyg så att det
blir möjligt att träffas digitalt och dela livet.
Hur är det tänkt med Alphakurs i Missionskyrkan?

ANSVARIG UTGIVARE

Anna Gardström
REDAKTION

Per Larsson, Gudrun Eklund,
Birgitta Jacobsson, Tova Resman
manus@missionskyrkanlinkoping.se
redaktion@missionskyrkanlinkoping.se

SKICKA MANUS TILL
NÅ REDAKTIONEN

TRYCKNING

BPT-Tryck AB

Vi har tänkt att starta digital Alphakurs på
tisdagar kl 17.30-18.30 från 19 januari-6
april. Vi kommer att inleda med en liten
runda och se på film ca 20 minuter och sedan
prata i smågrupper via Zoom eller Teams. Vi
avslutar sedan med bön.
Ledare för detta blir Maria Linder, Anna
Rangsjö och jag. Anmälan ska göras senast 12
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per i Missionskyrkan - Alpha Online

Nytt år och nya möjligheter!?
RPG i Missionskyrkan räknar med att så
snart det är möjligt kunna bjuda in till
samlingar. Som det ser ut nu väntar vi på
att vi skall få möjlighet till vaccinering
och det kommer förhoppningsvis att
innebära en möjlighet att mötas igen till
sammankomster med trevligt program
och god gemenskap.
Vi hoppas att ni alla håller ut och att ni
trots avbrottet vi haft sedan mars månad
2020 fortsätter medlemskapet i RPG
Missionskyrkan även 2021. Som tidigare
informerats om kommer medlemsavgiften för detta år vara densamma som
föregående år, 220 kronor. Avgiften går
oavkortat till RPG centralt, som stöder
oss i vårt arbete. Som medlemmar får vi
också den mycket läsvärda Seniorposten.
Vi avser att brevledes ge ytterligare information och då ge praktiska upplysningar
om inbetalning av medlemsavgiften och
om vår verksamhet.
Vår förhoppning är att ni alla trots allt
har förståelse för att vi inte kan bjuda in
till programaktiviteter i rådande läge. Så
snart det finns möjlighet kommer vi att
ge information om vår verksamhet.
BIRGITTA LARSSON, TEL 0768-313066

Jörgen Tholander är en av initiativtagarna till vårens digitala Alpha-kurs i MIssionskyrkan. Han berättar mer om bakgrund
och upplägg.

januari till Maria Linder. Denna Alphakurs
kostar inget, men skicka gärna in pengar till
Missionskyrkan eller Alpha Sverige för våra
omkostnader.
Någon kanske undrar varför vi gör detta
just nu? Vi har pratat tidigare i församlingen
om att starta Alpha. I Missionskyrkan har vi
ledorden växande, generös och tillsammans.
De ledorden passar särskilt bra i denna pandemi. Det är många som är isolerade och
känner sig ensamma. Vi tycker, att det är

viktigt att bryta isoleringen genom digitala
möten. Vi tänker också att samtal är viktiga i
dessa tider. Människor är rädda och oroliga.
Fler har tid och arbetar hemifrån och det kan
vara lättare att vara med hemma istället för att
åka till kyrkan. Har du frågor kan du höra av
dig till någon av oss ledare.
Tack för

ett intressant samtal!

GUDRUN EKLUND

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

Rapport inifrån: Stina Lannemyr arbetar mitt i pande
I flera nr av Medljus under 2020 har vi fått en bild
av hur olika verksamheter har upplevt den tid
av coronarestriktioner, som präglat året. Även
nu i starten av 2021 är inte faran över. Medljus
kontaktade en tidigare medarbetare i Medljus,
Stina Lannemyr, för att få en inblick i hur den som
arbetar ”mitt i stormens öga” upplever det hela.
Stina, vem är du och vad jobbar du med?

Jag är medlem i församlingen och har tidigare
varit engagerad framförallt i scoutverksamheten och även om det nu gått några år sen sist
ser jag mig fortfarande som ”scoutledare-påpaus”. Jag bor i Ljungsbro tillsammans med
min sambo Mikael och våra barn Alva (snart
fem) och Astrid (som blir tre i vår). Jag arbetar
som sjuksköterska och har i snart 15 år arbetat
på Infektionskliniken på US. De första åren
enbart på vårdavdelningen och nu de senaste
åren även på Infektionsmottagningen, där
jag arbetar som kontaktsjuksköterska mot
patienter med HIV, Hepatit B och Hepatit C.
Det här året som har gått har varit väldigt annorlunda för många. Hur har det varit för dig och
dina kollegor?

Ja, vilket år vi haft! Tänk, om någon förra
julen hade berättat för oss, att om bara några
månader kommer hela världen stängas ner
och tillvaron liksom sättas på någon konstig
paus. Det där kalaset du ska på i januari, det
kommer bli årets enda. Det skulle man aldrig
ha trott på. Vilken mardröm! Arbetsmässigt
hos oss på Infektionskliniken har det i och
för sig inte varit någon paus, det har mer
varit snabb fart framåt. Så mycket som hänt
under året.
Jag träffade min första covid-patient i
början av mars. Vi hade då redan spänt följt
virusets framfart i flera veckor, både via rådgivning och misstänkta fall. Min familj hade
precis varit sjuk i vanliga influensan, så jag
hade varit hemma i en och en halv vecka och

därför missat hela biten, när mina
kollegor i telefonrådgivningen fått
sitta och studera kartan över italienska alperna; i vilka dalar smittorisken
fanns och vilka som ansågs smittfria.
Sen plötsligt var smittan här. Överallt. Jag jobbade på avdelningen och
stod och tittade på min patient, en
relativt ung person, som inte var i
någon riskgrupp, genom ett fönster
in till patientrummet. Patienten
var uppkopplad mot dataskärmar,
så att vi snabbt skulle kunna följa
hjärtslag, syresättning och antal andetag per minut. Plötsligt ser jag
på skärmen att andningsfrekvensen
börjar sjunka. Skönt, tänker jag,
läkemedlet som min kollega just
gav för att underlätta andningen,
börjar hjälpa. Patienten hade under
en längre tid andats runt 35-40
andetag per minut, det normala är
runt tolv. Om du provar att andas ett
andetag varannan sekund kommer
du snabbt märka att det är oerhört
ansträngande. ”Skönt”. Men det var
inte så skönt. Andningsfrekvensen
fortsatte sjunka. 20, 15, 10, 5. FEM!
Det är lite! Noll. NOLL! Här har
vi en akut situation! Kollegan var
fortfarande kvar hos patienten och
tryckte på akutlarmet. Vi övriga i
personalen, som rusade in till patienten, kom på oss själva med att
inte minnas att vi faktiskt måste
tänka på oss själva först den här
gången. Skyddsutrustningen i form
av skyddskläder, munskydd och visir
eller ansiktsmask, med batteridriven
fläkt, måste på först. Vi måste skydda
oss själva. Den tid det tog att klä
sig då kändes som en evighet. Efter

Stina Lannemyr, medlem i Linköpings Missionsförsamling, arbetar som
sjuksköterska på infektionskliniken på Universitetssjukhuset, och delar
med sig av sina upplevelser av att arbeta i Covid-19-vården.

emivården på Universitetssjukhuset i Linköping
den händelsen förstod jag att det var som
på dokumentärerna, som fyllt TV-kvällarna
senaste månaden. Det här var blodigt allvar
och liknade inget vi sett tidigare.
Efter den här, min första närkontakt med
sjukdomen, gick det hela mycket snabbt. På
bara några få dagar bildades nya vårdavdelningar, personal flyttades runt och helt nya
verksamheter byggdes upp. Den svenska
sjukvården, som annars är ett oerhört svårstyrt
skepp, svängde om, till vad som på något
märkligt vis blivit vår nya vardag.
Vad har varit svårast? Hur har du hanterat att
klara av att se allt och ändå orka?

Hela året har varit en känslomässig bergochdalbana, det tror jag har gällt alla, men för
oss som jobbar mitt i det hela har det varit
extremt. Det har varit covid-19 åt vilket håll
vi än vänt oss. Jag fick i somras frågan från
en ytligt bekant, om det varit som det verkat
på nyheterna. Jag svarade ett kort ”ja”, för jag
orkade inte gå in på det mer. Sanningen är nog
mer både ja och nej. När jag försökt förklara
för mina vänner, som också är i sjukvården,
men inte i covid-vården, har jag fått som svar
”det här hade jag inte kunnat ana”, det tycker
jag beskriver hur komplext det är för oss mitt
i stormen att förmedla hur viktigt det är att
vara försiktig och hålla sig till restriktionerna
för att undvika smitta. Många får ju milda
symtom, men den mängd patienter som vi
haft inneliggande hos oss har inte haft det, vi
har också sett att vi inte kan veta på förhand
vilken form av symtom var och en av oss kan
komma att få, oavsett riskgrupp eller ej.
I samband med att vi lämnade 2020
bakom oss försökte jag sammanfatta året med
en text, som jag sedan delade med mina vänner på sociala medier. Jag tänkte att jag även
kan dela den här i Medljus.
”Jag tänkte sammanfatta det gångna året

med några ord om all den ångest, oro och
andnöd som jag och mina kollegor sett under
året. Värken i kroppen efter tung (men bra)
utrustning, värken i själen efter otaliga gråttimmar både på jobbet och hemma. Klumpen i
magen över den mängd dödsfall, både väntade
och oväntade, som vi varit med om. Andnöden.
Ångestblicken. Döden. Önskad. Längtad. Oönskad. Svår. Plötslig. Med sällskap eller alldeles
ensam. Håll ut. Håll i.
Känslan när sjukdomen kommer riktigt, riktigt nära; när patienten påminner om någon jag
själv älskar och håller av, eller när jag uppmanar
någon att ringa sina nära, om det är något som
behöver bli sagt, innan flera veckors nedsövning
på intensiven. Kanske aldrig vaknar igen? Och
jag inser att det lika gärna kunde vara jag. Vad
skulle jag säga? Om jag svarade? Om jag ringde?
Vem skulle jag ringa?
Också oron över att själv bli sjuk, men
egentligen inte så mycket jag själv. Det tränger
jag bort. Någon annan. Tänk om jag smittar
någon annan? Tänk om det är på grund av
mig någon annan måste ringa det där samtalet?
Håll i. Håll ut.
Våren var ett töcken av att köra på och klara
av. Fortsatt oklar i minnet för många av oss.
Hösten mer en suck och uppgivelse. Vårdskuld.
Prioritera besök. Stäng ner. Starta om. Håll
ut. Håll i. Orka lite till. Men med vilken ork
ska vi orka?
Året har för min del även innehållit en stor
känsla av otillräcklighet, under våren kände
jag mig otillräcklig mot min familj, tankarna
och kroppen var mest på jobbet för jämnan. Nu
under hösten har jag gått ner till deltid och nu
i jul och nyår varit föräldraledig. Lyx. Lugnt.
Skönt. Men samtidigt tankar på jobbet. Kan
jag bara gå här hemma och ta det lugnt när
det ”brinner” någon annanstans? Det slits och
kämpas. Håll ut. Håll i.
Väcktes i morse av henne, som inom några

veckor blir fem år (FEM? Hur kan hon redan
vara fem, hon fyllde ju just fyra?!). ”Jag har
gjort en teckning till dig”. Håll i och håll ut
känns genast mer överkomligt. Håll om. Håll
om. Håll om.”
Jag är medveten om att texten kan uppfattas som att det mest har varit död och olycka,
det har varit och är fortsatt mycket mörker,
sorg och ledsna tårar. Men vi har ljusglimtar
med, det är därför vi orkar och måste fortsätta
kämpa. Sedan i våras har mycket hänt, vi vet
mer om sjukdomen, det finns läkemedel för
att minska risken för att bli riktigt svårt sjuk,
vi har fler apparater för att kunna ge extra
mycket syrgas och vi vet vilka medicinska,
omvårdnadsmässiga och aktivitetsmässiga
åtgärder, som ger bäst effekt. Samarbetet
mellan vårdens olika professioner har ökat,
så även samarbetet mellan olika delar av sjukvården; personal har flyttats om för att täcka
behovet, vi har arbetat nära kollegor från alla
möjliga kliniker. Vilket kompetensutbyte! Så
mycket vi kan göra om vi hjälps åt och lär
oss av varandra!
Om jag får välja den händelse som jag
hoppas kommer vara den jag kommer minnas starkast från den här eländiga pandemin
så hoppas jag att det blir den här: En äldre
person hade just kommit tillbaka till avdelningen efter en tid nedsövd på intensiven.
Under den svåraste sjukdomstiden hade hen
även drabbats av en blodpropp i hjärnan och
på grund av det förlorat sin talförmåga. Jag såg
att det var så mycket som ville bli sagt, men
inte kom fram eftersom orden inte längre var
med. Vid telefonkontakt med anhörig fick
jag namn och smeknamn på barnbarnet och
blev ombedd att hälsa till den älskade äldre.
Jag och kollegan framförde såklart hälsningen
så fort vi kunde; vi började med att säga
barnbarnets namn och till allas förvåning
och framförallt glädje kontrade patienten
Fortsättning på sidan 15.
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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
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Årsringar

Årsringar är en tidning som ges ut en gång om
året av pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan. Genom att köpa tidningen är du med
och bygger inför framtiden eftersom hälften
av intäkterna går till utbildningen.
Välkommen in till kyrkan för att köpa
den eller så kan du beställa den genom att
ringa 013-249805 eller mejla eva.milton@
missionskyrkanlinkoping.se, så får du den
ihop med nästa nummer av Medljus
Tidningen kostar 50kr, som du betalar in
via Bg 572-7938 eller swish 123 175 86 63,
märk ”Årsringar”.
Söndag 14 mars är det även bön- och offerdag för pastors och diakonutbildningarna

Välkommen till Alpha!

Till våren är du välkommen att gå en Alphakurs! 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

EVA MILTON

Församlingsmöte 17 februari

Församlingsstyrelsen har kallat till församlingsmöte onsdag 17 februari kl 18.30. Det
blir digitalt på samma sätt som årsmötet i
november. På församlingsmötet vill styrelsen
ta upp ett antal punkter där den största är
beslut om samgående med Baptistförsamlingen. Det kommer att bli en dragning på
församlingsmötet då vi går igenom vad det
innebär i praktiken och hur tidsplanen och
processen ser ut framåt.
Vi hoppas också kunna göra ett antal
fyllnadsval till både församlingsstyrelse och
församlingsråd.
På församlingsmötet kommer det också
att ges information och uppdatering om hur
det går för vårt konferensbolag under denna
andra våg av pandemin.
MARCUS LIND

Gudstjänst kvar två månader på YouTube

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

På årsmötesfronten

På kyrkbacken

Val vid årsmötet

I förra numret av Medljus presenterades medlemmar som blivit valda till nya uppgifter. Här kommer ytterligare presentation av ett par personer,
Kristin och Jörgen Tholander.
Presentera er för Medljus läsare!

Vi, Jörgen och Kristin Tholander är nya kretstjänare i krets 23 tillsammans med Hanna och
Andreas Örnberg. Vi bor på Lövsbergsvägen i
Hjulsbro och har två barn, Ebba och Vilma.
Jörgen arbetar som verksamhetsutvecklare på
Studieförbundet Bilda och är pastor. Kristin
arbetar som diabetessköterska på Ekholmens
Vårdcentral.
Hur ser ni fram mot ert nya uppdrag som kretstjänare?

Vi ser fram emot att dela ut Medljus, ibland
blir det en cykeltur eller promenad i området
och kanske vi träffar på någon för samtal.
Uppdraget blir vad man gör det till. Hör av
er om någon i vår krets önskar ha Medljus
digitalt eller hämtar tidningen själv i kyrkan.
GUDRUN EKLUND

I går, i dag och i evighet.
DEN STORA FASTEPERIODEN som infaller före påsk
har de senaste åren varit en tid för särskild
fördjupning för vår församling. Vi har genom
temaserier i våra gudstjänster och genom
bibelstudier och föreläsningar fördjupat oss,
först i den bibliska berättelsen som leder fram
till Jesus. Sedan själva berättelsen om Jesus så
som den återges i Johannesevangeliet. Förra
året talade vi om den lilla berättelsen och försökte lyfta fram vad tron på Jesus och mötet
med honom gör med oss och vad det får för
konsekvenser i våra liv.
När vi inför årets fasta har funderat fram
och tillbaka så har vi landat i att årets tema
kort och gott blir Jesus. Det finns teman
som fungerar och passar i alla tider och Jesus
är utan tvekan ett sådant. Han som enligt
Hebreerbrevet är densamme igår, idag och i
evighet. Han som fanns före allt och existerat
genom hela mänsklighetens historia här på
jorden.
NÄR VI RÖR OSS i perioden mellan julen och
påsken, våra två största kristna högtider, så
gör vi också en resa från det att Jesus föds till
jorden till det att Jesus fullbordar sitt uppdrag
genom att dö på korset och sedan uppstå
igen. I denna berättelse ryms så gott som hela
Jesus jordiska liv, all hans undervisning och
alla hans möten med olika människor som är
återberättade i evangelierna. Men det rymmer
på ett annat plan också hela mänsklighetens
historia, så som den sammanfattas i Jesus Kristus. Berättelsen om hur Gud blev människa
för att möta oss människor men också för att
visa oss människor vem Gud är och vilka vi
människor egentligen är skapade att vara. I
denna berättelse och det mysterium som det

djupast är finner vi människor både Gud och
varandra. Det är när Gud får sin rätta plats
i våra liv som också vi själva kan ta vår rätta
plats i våra egna liv. Ett av våra största problem
som människor är annars ofta att vi försöker
ta Guds plats i våra liv. Att vi själva försöker
göra oss till gudar och fylla en plats som vi
som människor per definition aldrig kan fylla.
ETT ANNAT ORD för detta skulle kunna vara frestelse, den lockelse som berättelsen om Adam
och Eva försöker illustrera då människorna
lockades att bli något mer än hon var skapad
att vara. Frestelse är också ett ord som kan
förknippas med fastan. Efter sitt dop i floden
Jordan spenderade Jesus fyrtio dagar i öknen
och i samband med det sattes han på prov av
djävulen. Därför rymmer fastan traditionellt
ämnen som ”Prövningens stund”, ”Den
kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”.
Ämnen som är tidlösa och som alla människor
förr eller senare möter eller kan relatera till i
sina liv. Det är dessa teman som vi i år kommer att fördjupa oss i under fastan. Och vi
gör det med den gemensamma grunden och
röda tråden Jesus. För det är som vi läser i
Efesierbrevet att det är i honom som allting
sammanfattas, allt i himlen och på jorden. Allt
i våra liv och allt det som Gud har skapat. I
går, i dag och i evighet.

Marcus
Lind
PASTOR OCH
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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På intervju

Leif Jarlbjörn slutar i Lambohovskyrkan
Församlingsherde Leif Jarlbjörn slutar sin tjänst
i Lambohovskyrkan. Medljus har fått ett samtal
med Leif.
Hur ser du på tiden som församlingsherde i
Lambohov?

Det har varit riktigt bra år! De blev nu ungefär
två och ett halvt år, så det är ju inte så lång tid.
Jag hade planerat att stanna till min pension
om 4-5 år, men så kom kärleken och lojaliteten till familjen in i bilden. Därför flyttade vi
till Norrköping tidigare än beräknat.
Jag har mött så många härliga människor här
i Lambohovskyrkan, riktiga pärlor! Relationer
är det viktigaste som finns. Jag tror, att Gud
skapade oss att vara relationsvarelser. Jag har
trivts mycket bra i Slaka Nykils pastorat och
alla medarbetare i form av ideella, förtroendevalda och anställda, för att inte tala om alla
församlingsbor.

En av anledningarna till att jag fastnade för
annonsen för tjänsten var, att Lambohovskyrkan är en samarbetskyrka med Linköpings
Missionsförsamling. Min allra första tjänst
som EFS-pastor i början på 90-talet utvecklades till en informell samarbetskyrkotjänst
med EFS-föreningen, Missionskyrkan och
Baptistkyrkan i Sveg i Härjedalen. Det blev
fantastiska år! Jag lärde mig och upptäckte
så mycket.
De jag har mött i Linköpings Missionsförsamling är mestadels anställda och
styrelseledamöter. Jag har också mött en del
församlingsmedlemmar vid de tillfällen jag
har fått att predika i Missionskyrkan. Jag har
trivts mycket bra i det sammanhanget också.
De är verkligt goa syskon i Kristus, riktiga
pärlor! Jag har känt att samarbetet är bra!
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FOTO: LEIF JARLBJÖRN

Hur ser du på samarbetet med Linköpings Missionsförsamling?

Leif Jarlbjörn slutar som församlingsherde i Lambohovs församling.

Vad är din blivande tjänst?

Den 1 februari 2021 startar jag min tjänst som
församlingspräst i St. Johannes församling i
Norrköpings pastorat. Jag har inte träffat så
många där än, vilket är baksidan med den
just nu nödvändiga sociala distanseringen. Jag
är säker på, att där finns massor med härliga
medarbetare också. Riktiga pärlor!
På tal om pärlor! Jag tänker på en liknelse
ur Evangelium enligt Matteus. Där tolkar jag

Gud som köpmannen och vi som pärlor som
friköpts med Sonens blod. (Se Upp 5:9)
”Med himmelriket är det också som när en
köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar
en dyrbar pärla, går han och säljer allt han äger
och köper den.” Matt 13:45-46
Tack för ett intressant samtal! Lycka och välsig-

nelse i din nya tjänst i Norrköping!

GUDRUN EKLUND

På intervju

Vaccination mot Covid-19 pågår i Missionskyrkan

I december-januarinumret av Medljus kunde
vi läsa om influensavaccinationen i Missionskyrkan. Verksamhetsledare Gunnel Karlsson
berättade, att det hade fungerat mycket bra.
Det är bra lokaler och chans till rejäla avstånd. Gunnel sade också, att det var roligt,
att Östgöta Correspondenten uppmärksammade detta.
Patrick Nilsson berättade också om, att
det var meningsfullt att ställa upp vid vaccinationen. Han sa att allt fungerade bra och
var uppskattat.
Nyligen har tidningen Dagen skrivit en
artikel om coronavaccinationen i Missionskyrkan. Vår föreståndare, Marcus Lind, har
där berättat, att han tycker det är naturligt
att en kyrka ställer upp vid sådana här tillfällen. Det har hänt förr genom historien och
hänvisar till bland annat en katedral i England
på 1300-talet som ställde upp i en liknande
situation.
På frågan varför just Missionskyrkan,
svarar Marcus: -Vi har ett centralt läge och
är lättillgängligt. Under pandemin har vi inga
konferenser, så det är bra att kunna använda
kyrkan på annat sätt. Det känns jättegott. En
av kyrkans viktigaste uppgifter är att vara till
hands, när det finns behov av olika slag. Jag
är säker på, att församlingens medlemmar
tycker likadant.
I DAGEN KUNDE VI LÄSA, att den första som fick
coronavaccin i Missionskyrkan råkade vara
en församlingsmedlem. Medljus tog kontakt
med Ragnar och Anita Asserhed som var de
första.
Ragnar berättar: -Eftersom Anita, som

FOTO: EVA MILTON

Just nu genomför Region Östergötland vaccination mot Covid-19 i Missionskyrkan. Medljus har
pratat med församlingsmedlemmarna som var
först ut att vaccineras i Missionskyrkan, och också
hört med pastor Marcus Lind om den kommande
massvaccineringen, som också ska ske i kyrkan.

Missionskyrkans kyrksal är just nu ommöblerad för vaccination mot Covid-19. Vaktmästare Patrick Nilsson visar upp. Till den
kommande massvaccineringen, som bl.a. sker i kyrkans lokaler, behövs volontärer - hör gärna av dig om du kan ställa upp!

var först och har hemtjänst, fick vi chans, att
vi båda fick en tid för vaccination. Det är vi
tacksamma för. Vi gav oss iväg med en gång,
så därför blev Anita först att få sprutan. Jag
fick min spruta strax efter. Den 4 februari
ska vi få spruta nummer två, så då är vår vaccination klar.
Det fungerade mycket bra och smidigt i
Missionskyrkan, där man vaccinerade vid 5
stationer. Jag tänkte på, att detta är likt, när
man i början av 1900-talet vaccinerade barn

på Missionsstationernas sjukhus i Kongo.
MARCUS LIND BERÄTTAR VIDARE: Gunnel Karlsson har
just fått klart med att massvaccinationen blir i
Misssionskyrkan i vår, preliminärt i mars-juni.
Då behöver vi ha hjälp av volontärer, eftersom
vaccinering kommer att pågå kl 07.00-20.00
måndag-lördag och kl 13.00-20.00 på söndagar.
Anmäl gärna ditt intresse till Gunnel Karlsson
på Missionskyrkans församlingsexpedition!
GUDRUN EKLUND
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NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING

NR 1 - FEBRUARI 2021

Skattkistans röda knapp försvunnen – men återfunnen!
Som många av er vet försvinner de flesta barnen
iväg efter barnsamlingen under gudstjänsten.
Barnen går – eller kanske snarare springer – då
till olika barngrupper. De barn som är mellan 4-9
år gamla (¬+/- 3 år ) går till ungdomsrummet i
källaren. Där får de vara med om en samling som
vi kallar skattkistan.

Vi börjar med att hälsa på varandra och
sjunga skattkistesången för att sedan prata
om uppdragsträdet. Uppdragsträdet är ett
träd, som påminner och uppmanar oss att be,
vara en god kompis, vara snäll mot miljön och
tänka på omvärlden (under hösten skänkte vi
pengar till Equmeniakyrkans katastroffond).
Därefter beger vi oss till ett café, som heter
Här och där. Namnet kommer sig av att caféet
kan förflytta sig i tid och rum (oftast till en
händelse i bibeln) om man trycker på den
röda knappen.
DEN RÖDA KNAPPEN var under höstterminen mystiskt borta, men någon tycktes trycka på den
i tid och otid ändå, vilket fick till följd att
caféet okontrollerat förflyttade sig. Till sist
återfanns knappen och det visade sig då att
det var en av kyrkans pastorer, Marcus Lind,
som hade lånat knappen då han var så nyfiken
på hur det var på bibelns tid. Han trodde att
om han tryckte på knappen skulle han få resa
till bibelns tid och på så vis få uppleva bibelns
händelser.
Han lämnade dock tillbaka knappen något
missnöjd, då han inte lyckats komma iväg till
bibelns tid, hur mycket han än tryckte. Det
han inte visste var att han varje gång förflyttat caféet och dess anställda till olika ställen
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i bibeln. Det fick till resultat att de bland
annat fick träffa Noa, David, Sackaios och en
person, som stått med palmblad, när Jesus red
in i Jerusalem på en åsna.
VILKA ÄR DET DÅ SOM JOBBAR på caféet? Under hösten var de fyra anställda på caféet: E. Presso,
Kokos, Maud och Glenn. E. Presso har valt
att starta ett internetcafé och kommer därför
tyvärr inte jobba kvar på café Här och där.
Caféet söker därför fler medarbetare, som kan

tänka sig jobba på världens mest spännande
café. Du får trevliga kollegor, spännande resor
(till bibeln), världens bästa kunder (barnen)
och lönen som består i att du får äta upp
kakresterna vid arbetsdagens slut (om inte
Glenn hunnit äta upp allt). Så känner du
att det där skulle jag vilja veta mer om är du
varmt välkommen att höra av dig till någon
av de anställda (t.ex. till daniel_czitrom@
hotmail.com).

Kalendern

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

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

29 20.00 The Bible Tro vid covid.
FEBRUARI

2
4

Intervju med Glenn som jobbar
på café Här och där
Vad heter du och var kommer du ifrån?

Jag heter Glenn och kommer från Grums i Värmland. Min
pappa tänkte att jag skulle bli fotbollsproffs i IFK Göteborg
så de gav mig namnet Glenn – för det heter tydligen alla
fotbollsproffs i Göteborg. De har inte upptäckt mig ännu,
men snart hör de nog av sig. Under tiden testar jag på de
flesta sporter som finns och jag anser mig ha extrem talang
i alla. Så snart vinner jag nog ett eller flera SM, EM, VM
eller OS i alla möjliga sporter.

18.30 Digital terminsstart för Hope
18.00 Terminsstart för Upptäckarscout
5 19.00 Grandios
7 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
19 19.00 Grandios
19 20.00 The Bible Nådegåvor.
28 17.30 Prisutdelning för Sportlovsbingo på videomötestjänsten
Zoom
MARS
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19.00 Grandios

DANIEL CZITROM ÄVEN KÄND SOM GLENN

Barnkören Joy! från 6 år

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

tisdag 17.00
onsdag 17.30

Barnmusik, 0–1 år

fredag 10.30
Solveig Åkerblad, 073-362 19 81
Facebook-grupp Barnmusik i Missionskyrkan
Barnmusik, 1–3 år
fredag 09.30
Solveig Åkerblad, 073-362 19 81
Facebook-grupp Barnmusik i Missionskyrkan
Skattkistan, 4–10 år
söndag 11.00
Sofia Mannerfelt, 073-067 18 61
På G, 10–13 år
söndag 11.00
Elin Norberg, 072–542 20 24

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år

torsdag18.00

Upptäckarscout, 10–13 år

torsdag 18.00

Marre Staaf, 070–171 09 29
Daniel Hällgren, 073–091 69 31

Äventyrarscout, 13–16 år

torsdag18.00

Utmanarscout, 16–19 år

torsdag 18.00

David Svensson, 073-036 99 24
Oskar Dawidson, 073-854 53 12

Scout i Lambohovskyrkan

Veronika Granat, 070–624 28 46

torsdag 18.00

UNGDOM
Konfirmation, årskurs 8
fredag 16.00
Maria Linder, 013–24 98 12
Grandios, från årskurs 7 varannan fredag 19.00
Stina Holmgren, 013–24 98 07
The Bible, från årskurs 9
fredag 20.00
29 januari, 19 februari, 26 mars, 16 april, 21 maj
Maria Linder, 013–24 98 12

STUDENT & UNGA VUXNA

Kyrkokör
tisdag 18.00
Jacob Wessbo, 013–24 98 08
Gospelkören Revoice, 19-35 år onsdag 18.30
Lovisa Kienzler, 073–777 25 86
Se Instagram-kontot revoicegospel och Facebooksidan Revoice Gospel Choir
Ekumenisk bön- & lovsångsmässa

Domkyrkan
fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Linköpings domkyrka
Ny i stan
söndag 10.30
Maria Linder, 013–24 98 12
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

Vilken karaktär från bibeln som du har träffat har du tagit störst
intryck av?

Ja, vi saknar er och ser fram emot när vi kan ses i caféet igen.
Men till dess hoppas vi att ni följer oss på kyrkans YouTubekanal. Och tack för all hjälp med att hitta knappen!

Livia Ottosson, 070–631 11 91

Stina Holmgren, 073949805.

Det är ju inte vilket café som helst. Vi kan ju förflytta oss
till bibelns tid och har världens bästa kunder! Jag kommer
aldrig sluta jobba där!

Vill du hälsa något till barnen?

Dansgruppen Glow 8–11 år

Ungdomskören Hope, från årskurs 7 tis 18.30

Ok, vad gör att du i så fall jobbar på ett café?

Oj, vilken svår fråga. Jesus är ju cool! Men jag gillade ju
Noa också. Tänk att han byggde världens största båt mitt
på land för att Gud sa åt honom detta. Detta samtidigt
som folk ansåg att han var galen. Men Noa litade på Gud
och det gjorde han ju rätt i. Han blev dock rätt förvånad
när vårt café dök upp på hans båt. Och jag blev lite paff
när jag sprang på en elefant i korridoren.

AKTIVITETER

BARN

YTTERLIGARE INFO

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

SOCIALA MEDIER

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

ÄNNU MER
PÅ SIDAN 15

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

equmenia_missionlkpg
revoicegospel
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan februari 2021
Välkommen att följa med i bibelläsningsplanen som Linköpings Missionsförsamling tar fram till hjälp för din bibelläsning. 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! Rikard Roitto ger introduktion till Johannesbreven. 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:
Johannesbreven

De tre Johannesbreven ger oss bilden av ett
nätverk av små kristna husförsamlingar som
skickar brev, traktat och förkunnare mellan
församlingarna. Men det är också tydligt att
inte allt står rätt till: Några ”antikrister”, har
lämnat gemenskapen och verkar ha förkunnat en annan bild av Jesus (1 Joh 2:18-24).
Församlingarna varnas för att bjuda in förkunnare som lär ut att Kristus inte kommit i
mänsklig gestalt (2 Joh), samtidigt som vissa
församlingar inte längre tar emot kringresande förkunnare utsända av ”den gamle” (3
Joh). Johannesbreven är tre glimtar in i försök
att formulera en gemensam kristen identitet
för ett nätverk av församlingar som inte håller
ihop så bra.
ALLA TRE BREVEN har liknande språklig stil och
teologi som Johannesevangeliet. Varken
evangeliet eller breven har någon utskriven
författare, men traditionellt har man brukat
anse att aposteln Johannes är författaren till
alla fyra texter. Det är dock långt ifrån säkert,
utan texterna kan vara skrivna av en eller flera
personen från samma gemenskap som format
ett gemensamt teologiskt språk. Andra och
tredje Johannesbreven är riktiga brev med utskriven avsändare och mottagare, men första
Johannesbrevet är en skriven predikan – ett
traktat – snarare än ett brev.
Det första brevet är det längsta och mest
teologiskt intressanta. Det andra och tredje
brevet innehåller ingen teologi som inte också
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finns i det första. Länge tvekade kyrkan på om
de två sistnämnda breven ens borde komma
med i bibeln och än idag läses de ytterst sällan
i gudstjänster. Inte desto mindre är de två sista
breven spännande inblickar i den johanneiska
gemenskapens konflikter och försök till att
hålla ihop gemenskapen.
FÖRSTA JOHANNESBREVET HAR ingen tydlig struktur,
utan tankeflödet vandrar fram och tillbaka
mellan ett antal teologiska teman:
I. Vikten av att bekänna Kristus på rätt
sätt, framför allt att han kommit ”i mänsklig
gestalt” (1 Joh 4:2), vilket antingen kan vara
en markering mot en tidig form av doketism

(läran att Jesus var helt andlig och bara verkade ha kropp) eller en markering mot judar
som inte tror att Messias kommit på riktigt.
II. Anden ger kunskap och kapacitet att
praktisera kärlek, vilken är den kristnes kännetecken.
III. Den kristne håller Guds bud att älska,
den som hatar sin broder är inte äkta vara.
IV. En skarp gräns mot världen och de
som förkunnar en falsk kristologi, seger över
världen.
MÅNGA LÄSARE HAR chockerats dels över kravet
på att bekänna sina synder i församlingen (1
Joh 1:8-2:2), dels över påståendet att ”den

som född av Gud … kan inte synda” (1 Joh
3:9). Påståendena motsäger varandra: Om
den troende nu är syndfri behövs väl ingen
syndabekännelse? Samtidigt vet alla att det
knappast är möjligt att vara helt fri från moraliska felsteg. Vad gäller syndabekännelse är
det väldigt svårt att tro att alla i en församling
skulle kunna hantera förtroendet att höra
andras tillkortakommanden. Det krävs därför
en hel del reflektion för den församling som
vill använda Första Johannesbrevet som ett
föredöme. Troligen måste påståendet om
syndfrihet tolkas som ett ideal snarare än ett
faktum. Troligen måste praktiken att bekänna
sina synder omarbetas så att den inte blir lika
blottande. Dessutom behöver församlingen
fråga sig om man verkligen vill ha en så skarp
och avståndstagande gräns mot omvärlden
som Första Johannesbrevet uttrycker (t.ex.
1 Joh 2:15-17). Den kärleksteologi, som är
så central för brevet, kommer nog till bättre
uttryck om församlingen uttrycker sin relation till ”världen” lite mer diakonalt. Även
om brevet enbart uppmanar oss att älska
andra troende så får vi komma ihåg att Jesus
förkunnade att vårt uppdrag är att visa kärlek
mot alla, till och med våra fiender.
RIKARD ROITTO

Bibelläsningsplan februari 2021
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: Matteusevangeliet 20:1-16, Jeremia 9:23-24, Första
Korinthierbrevet 1:1-3, Psaltaren 25:4-11

Vecka 5 Söndag 31 januari – lördag 6 februari

Vecka 7 Söndag 14 februari-lördag 20 februari

Söndag Nehemja 9:29-37 Folkets syndabekännelse
5 (Daniel 9:4-14)
Måndag Johannes tredje brev 1:1-4 Hälsning (Apostlagärningarna 19:29)
Tisdag Askonsdagen: Rubrik: Bön och fasta: Matteusevangeliet 6:16-18, Jesaja 58:4-9, Jakobsbrevet
2:14-17, Psaltaren 32:1-5
Onsdag Nehemja 9:38, 10:28-30 Folket lovar att följa
lagen 1 (Femte Moseboken 7:3-6)
Torsdag Johannes tredje brev 1:5-12 Beröm och
klander (Psaltaren 27:37)
Fredag Nehemja 10:31-39 Folket lovar att följa lagen
2 (Första Krönikeboken 23:1-5)
Lördag Första söndagen i fastan: Rubrik: Prövningens
stund: Matteusevangeliet 4:1-11, Första Moseboken
16:1-13, Hebreerbrevet 4:14-16, Psaltaren 31:2-6

Vecka 8 Söndag 21 februari-lördag 27 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 Sammanfattning (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

Söndag Johannes tredje brev 1:13-15 Sluthälsning
Måndag Nehemja 11:1-4 Bosättningen i Jerusalem
och Juda (Första Krönikeboken 9:3)
Tisdag Romarbrevet 1:1-7 Hälsning (Jesaja 11:1-10)
Onsdag Nehemja 12:27-43 Nehemja inviger stadsmuren (Första Krönikeboken 23:1-5)
Torsdag Romarbrevet 1:8-17 Paulus och församlingen i Rom (Psaltaren 40:9-10)
Fredag Nehemja 12:44-47 Åtgärder för tempeltjänsten (Första Krönikeboken 23:24-32)
Lördag Andra söndagen i fastan: Rubrik: Den kämpande tron: Matteusevangeliet 15:21-28, Första
Moseboken 32:22-31, Andra Korinthierbrevet 6:1-10,
Psaltaren 130

Vecka 6 Söndag 7 februari-lördag 13 februari

Söndag Romarbrevet 1:18-32 Ett liv utan kunskap
om Gud (Salomos Vishet 13:1-6)
Måndag Nehemja 13:1-3 Nehemjas reformer 1
(Femte Moseboken 23:2-6)
Tisdag Romarbrevet 2:1-11 Guds dom över judar och
greker (Femte Moseboken 10:17-11:1)
Onsdag Nehemja 13:4-9 Nehemjas reformer 2
Torsdag Romarbrevet 2:12-29 Lagen inget skydd
mot domen (Matteusevangeliet 7:21-23)
Fredag Nehemja 13:10-31 Nehemjas reformer 3
(Esra 9:1-15)
Lördag Tredje söndagen i fastan: Rubrik: Kampen
mot ondskan: Lukasevangeliet 11:14-26, Första
Samuelsboken 17:40-50, Efesierbrevet 5:1-9, Psaltaren 25:12-22

Söndag Nehemja 9:6-17 Folkets syndabekännelse 2
(Fjärde Moseboken 14:1-10)
Måndag Johannes andra brev 1:4-6 Kärleksbudet
(Johannesevangeliet 15:10)
Tisdag Nehemja 9:18-27 Folkets syndabekännelse
3 (Josua 10:1-14)
Onsdag Johannes andra brev 1:7-11 Förbli i Kristi
lära (Matteusevangeliet 10:11-14)
Torsdag Nehemja 9:28 Folkets syndabekännelse 4
(Romarbrevet 10:12-13)
Fredag Johannes andra brev 1:12-13 Sluthälsning
(Första Timotheosbrevet 5:22)
Lördag Fastlagssöndagen: Rubrik: Kärlekens väg:
Lukasevangeliet 18:31-43, Jesaja 52:13-15, Första
Korinthierbrevet 13:1-13, Psaltaren 86:5-11

Vecka 9 Söndag 28 februari-lördag 6 mars
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Gudstjänster och möten

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

28
SÖNDAG 2:a i Fastan
11.00 Gudstjänst
Den kämpande tron. Lars Hermansson. Tillsammans med Baptistförsamlingen.

Januari

Mars

31
SÖNDAG Septuagesima
11.00 Gudstjänst
Nåd och tjänst. Staffan Hejdegard.
Musik Jacob Olausson och Isabella
Zackrisson. Tillsammans med Baptistförsamlingen.

7
SÖNDAG 3:e i Fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard
Kampen mot ondskan. Marcus Lind.
Eva Milton. Musik Jacob Wessbo.
Tillsammans med Baptistförsamlingen.

Februari
7
SÖNDAG Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med nattvard och alla
åldrar
Uppenbarelsens ljus. Maria Linder.
Elin Norberg. Eva Milton. Musik
Jacob Wessbo och Hanna Örnberg.
Tillsammans med Baptistförsamlingen.
14
SÖNDAG Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst
Kärlekens väg. Linnea Hagby. Musik
Jacob Wessbo och Erika Svensson.
Tillsammans med Baptistförsamlingen.
17
ONSDAG Askonsdagen
18.30 Församlingsmöte
Följs av Askonsdagsandakt.
21
SÖNDAG 1:a i Fastan
11.00 Gudstjänst
Prövningens stund. Marcus Lind.
Musik Bibbi Åhman och Anelyn
Herrström. Tillsammans med Baptistförsamlingen.
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Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

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!

Lambohovskyrkan
Lambohovskyrkan kommer under februari
att vara öppen på söndagarna mellan kl
10.00 och 12.00. Det kommer att vara en
kort andakt varje halvtimme. Vi kan bara ta
emot 8 personer i taget, så det kan bli så att
man får vänta en liten stund på att komma
in. Uppdaterad information finns i kalendern
på pastoratets webbplats www.svenskakyrkan.
se/slaka-nykil

På intervju

Fortsättning från sidan 5.

med att själv säga smeknamnet. Jag och min
kollega såg på varandra och långt där bakom
mask med surrande fläkt rinner tårar hos oss
båda. Glädjetårar. Det blev så tydligt; tänk
vad viktiga våra älskade är för oss och vad vi
verkligen behöver varandra.
Du har familj, hur har du kunnat hantera både
ansvaret för dina patienter och familjen?

Som väl var hade min sambo Mikael möjlighet att ta större delen av familjeansvaret i
våras. När pandemin drog in blev vi ombedda
att gå upp i arbetstid och låta eventuell partner ta frånvaron om barnen blev sjuka. Det
funkade för oss då, men är inte en lösning
som fungerar i längden.
När det var som mest intensivt i våras blev
den lediga tiden med barnen extra värdefull,
det fina (och ibland även det jobbiga) med
små barn är ju att de verkligen kräver ett ”här
och nu” och även om tankarna egentligen
var fast på jobbet, fick de mig att också landa
hemma. Men våren var väldigt, väldigt tuff
både psykiskt och fysiskt, det kan jag inte
sticka under stol med.
Vad vill du förmedla till Medljus läsare?

Vi är på sluttampen nu, men vi är inte riktigt
framme än. För att vi i sjukvården ska kunna
orka bedriva sjukvård även i framtiden, måste
vi alla verkligen göra allt som går för att hålla
i och hålla ut, även de här sista månaderna.
Jag vet att de flesta redan gör det, men det
går inte poängtera nog mycket. Det kommer
vara jobbigt, men vi måste klara det. Och såklart; när det är er tur; ta vaccinet om ni kan!
Alternativet, det vill säga fortsätta i det här,
har vi väl alla märkt inte är hållbart så mycket
längre. Det har blivit så tydligt hur mycket vi
människor faktiskt är beroende av varandra
för att må bra. Och! Det kommer ett ”efter”,
ett nytt ”glada 20-talet”, snart är vi där.

TVÅ EXTRA SPALTER - ALLT ANNAT HITTAR DU PÅ SIDORNA 10-11

Grandios startar!

Den 22 januari drar Grandios igång! Alla som
går i högstadiet eller gymnasiet är välkomna!
Vi kommer köra fredagkvällar udda veckor kl
19.00-23.00. Träffarna fortsätter vara digitalt
över plattformen Zoom så länge det behövs.
Vi ledare har dock planerat lekar och uppgifter
som görs så mycket som möjligt i verkliga livet
för att bryta av mot skärmen som många sitter
vid hela dagarna. Som vanligt blir det aktivitet, andakt och häng. Vi ser fram emot att ses
och hitta på roliga saker på fredagarna med er!
GRANDIOSLEDARNA
BELLA, EMMA, JACOB, JACOB, ANNA OCH STINA

Digitalt nyårsfirande

Vanliga år brukar Grandios åka iväg på konferens eller läger över nyår men i år fick vi
tänka nytt. Istället för att samlas så bjöd vi in
till nyårsfest över Zoom. Vissa deltagare var
med hela kvällen men det gick också bra att
vara med en stund för att sedan kanske återgå
till ett firande med dem man bor med.
Alla anmälda fick ett nyårshäfte, ballonger
och annat smått och gott hemskickat för att
öka feststämningen. Ledarna Johan Holmberg, Jacob Wallhagen och Stina Holmgren
satte ihop ett digitalt program med quiz,
nyårsrevy, andakt, disco och nedräkning. Ett
annorlunda sätt att fira in det nya året men
vi var alla överens att det var roligt att mötas
och hitta på något.

Sportlovsbingo

Alla barn är välkomna att spela sportlovsbingo! Fredag 19 februari kommer en
bingobricka med utmaningar att publiceras i
Equmenias sociala medier och på Missionskyrkans hemsida. För varje utmaning man
gör får man kryssa en ruta. Alla som kryssar
en hel rad vinner ett fint pris på den digitala
prisutdelningen söndag 28 februari kl 17.30.
Anmäl dig till stina.holmgren@missionskyrkanlinkoping.se om du vill vara med så får du
länk till mötet!
STINA HOLMGREN

delar dina erfarenheter
med oss. Ja, vi längtar verkligen efter en annan
tillvaro än den vi har nu.
Tack Stina för att du

BIRGITTA JACOBSSON

15

På kyrktorget

På regionfronten
Vår solcellsanläggning är näst störst!

Nätverket Grön kyrka kartlägger just nu
Equmeniakyrkornas solcellsanläggningar. Enligt den senaste beräkningen har Linköpings
Missionsförsamling, med våra 214 kvadratmeter, just nu den näst största anläggningen
i samfundet! Störst har Uppsala Missionsförsamling, med en 450 kvadratmeter stor
anläggning.
MARIA LINDER

Be med Equmeniakyrkan Region Öst!

Linköpings Missionsförsamling tillhör region
öst i Equmeniakyrkan. I corona-tider uppmanar regionen till bön och bibelläsning vid fyra
klockslag varje dag för att särskilt påminnas
om hoppet i Jesus, och om hur vi kan sprida
Guds kärlek och omsorg till våra medmänniskor. Så sätt ett alarm vid följande tider:
kl.06:19 (se Hebreerbrevet 6:19), kl.12:12
(se Romarbrevet 12:12), kl.17.05 (se Romarbrevet 5:5) och kl.21.01 (se Psaltaren 121).

FOTO: MARIA LINDER

MARIA LINDER

På samfundsfronten
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

Nationell bönekedja
i Equmeniakyrkan!

I samband med corona har Equmeniakyrkan knutit samman sina cirka 600
församlingar i en enda lång bönekedja.
Detta innebär att Borgenkyrkan i Tierp
ber för oss i Linköpings Missionsförsamling, och vi ber för Fredriksdals
Missionsförsamling. Var med oss och be!
FÖRSAMLINGSKOLLEGIET
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På kulturfronten
Musikkonferensen 2021 blir digital

Idingstadsgruppens utställning pågår

Utställningen öppnades 18 januari och pågår
till 28 februari. Det är en samlingsutställning
med sex medlemmar ur Idingstadgruppen:
Agneta Dagersten, Marina Holmberg, Elsie
Weyde, Tina Liljegren, Maria Sandell, GunMarie Gunnarsson.
Gruppen presenterar sig så här av Elsie
Weyde: Idingstadgruppen är en grupp, som
lärt känna varandra genom vårt måleri. Samtliga 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 utställning på galleri.
Välkomna att ta del av denna premiärutställning! Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att följas i Galleriet. Antalet
samtidigt närvarande begränsas och besökarna
uppmanas att hålla avstånd. Utställningen
är öppen under Missionskyrkans öppettider.
Idingstadgruppen finns också på Facebook
och Instagram. Sök Idingstadgruppen_Art.
Nästa utställning i Galleri Magnifik blir
en elevutställning från Liljeholmens folkhögskolas konstlinje. Den startar 6 mars och
presenteras mer i nästa nummer av Medljus.

Precis när smittspridningen började ta fart på
allvar i mars 2020 skulle församlingen ha varit
värd för Equmeniakyrkans andra Musikkonferens, men den blev inställd bara ett par dagar
innan den skulle ha genomförts. Konferensen
sköts på ett år och kommer bli av, men den
blir digital istället. Lördagen den 13 mars kan
alla som anmält sig koppla upp sig med sin
dator och ta del av ett bra utbud, med storseminarier, mindre seminarier, inlednings- och
avslutningsgudstjänst med mera. Konferensen
är gratis, men man måste anmäla sig.
Gå in på https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/musikkonferensen/ eller sök på Musikkonferensen och klicka dig fram till anmälan.
Jag tror att alla som är engagerade eller intresserade av musik i församling kommer hitta
något intressant. De två storseminarierna är:
• 7 myter om lovsång – David Davage
• Gudstjänst för världens liv – Peter Halldorf
Sen finns det valbara seminarier, bland annat om:
• Att hålla rösten vid liv
• Sångens kraft i GT och NT
• Sånger för barn i sorg och saknad
• Att skriva och arrangera sånger
• Att leda
• Kören som växtplats mm.
Ambitionen och förhoppningen är att vi ska
få en ny chans att stå värd för en fysisk Musikkonferens 2022, men storseminariet med
Peter Halldorf kommer i alla fall livesändas
ifrån Missionskyrkan i årets konferens.
Ta chansen, det är bra, gratis och du behöver inte åka någonstans! Sista anmälningsdag
musikkonferensen är 21 februari.
JACOB WESSBO

BIRGITTA JACOBSSON
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Sista sidan Fortsättning från sidan 20.
som kan använda vem han vill
även om verktyget kanske inte alls
är medveten om det eller ens tror
på honom!
Så du ser detta som att Gud haft ett
finger med?

Ja, det var så mycket som helt
plötsligt föll på plats; Anna-Carin
fick ett jobb hon trivs med och
med bättre betalt. Vi hittade en
lägenhet nära stan och naturen till
bra pris. Vår villa såldes snabbt och
vi fick ut lite mer än förväntat. Vi
träffade våra grannar dörr-i-dörr
första dan som, visade det sig, var
i samma ålder, hon arbetade fortfarande, han pensionär, och som
också flyttat till Linköping för att
komma närmare barnbarnen.

Jag har alltid varit intresserad
av naturen och skådat fågel sedan
mitten av 60-talet. När jag gick
utefter Stångån någon vecka
efter att vi flyttat hit kommer ett
äldre par fram och frågar vad jag
sett. På så sätt kom jag att träffa
flera inom Fågelklubben och nya
platser att besöka.

Men Missionskyrkan då, hur kom
ni med här?

Mycket hände 2019. När vi precis
flyttat fick min svärmor plats på
ett äldreboende i Vimmerby så en
hel del tid lades där. Eftersom vi
inte tyckte det räckte med egna
och svärmors flytt bestämde min
mor, jag och min syster att sälja ett
1800-talstorp med ’ogenerat läge’
och utan alla bekvämligheter, som
varit i familjens ägo länge, innan
sommaren. Somrarna tillbringar
vi i vår stuga på Lilla Rätö utanför
Västervik – speciellt behövligt de
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Livet i Lambohovskyrkan

sista åren. Detta är anledningen
till att vi inte haft tid/orkat ta tag
i församlingstillhörigheten förrän
hösten förra året. Vi gick ett par
gånger i olika kyrkor för att se var
vi trivdes, innan vi bestämde oss.
Tyvärr hann vi inte träffa så många
eftersom 2020 blivit som det blivit.
Brukar ni se på de digitalt sända
gudstjänsterna? I så fall vad tycker
du/ni? Några tips på inslag ni skulle
vilja se?

Titta på gudstjänsten på datorn
eller telefonen har vi gjort några
gånger, men det är inte ’på riktigt’.
Nu (november) med Första Advent
och Julens gudstjänster kommer
det kännas konstigt och fattigt att
inte kunna gå till kyrkan. Saknar de
gemensamma sångerna, körsången
och undervisande predikan. Även
vittnesbörd från andra.
Hur skulle ni vilja uppleva församlingslivet, när vi åter får en öppen
kyrka?

Vi kände oss välkomna och sedda,
när vi började gå till Missionskyrkan. Hoppas verkligen detta
fortsätter. Behövs bara att nån’
hälsar och ler mot dej och kanske
säger ett par ord!
GUNNAR BLOMQVIST I DIALOG MED ROLF
MALMBERG

Livet i Lambohovskyrkan

Skriver detta under trettonhelgen 2021. Sitter och reflekterar
över det som vi ofta kallar den
”första julen”. Väldig trängsel i
Betlehem dit människor strömmade i stora skaror och säkert
hög ljudnivå. Den höggravida
med sin trolovade får finna sig
i en plats där djur äter. Trångt?
Kanske, vi vet inte. Stillsamt?
Troligen inte, förlossningar
brukar inte vara det. Men där
och då drar den Gud, som
skapat och håller samman hela
universum, det första andetaget
som människa och Jesus första
skrik hörs.
Under tidigare år har advent
– trettondagen inneburit en
ström av människor till Lambohovskyrkan. Advents- och julmässor/andakter, advents- och
julsamlingar/vandringar, konserter, skolavslutning, gruppavslutningar, medarbetarnas
julkul, mm. Trångt och ibland
högljutt. Men inte nu, kyrkan
har varit ganska tom och tyst.
Det är som att jämföra med

påskafton, då kyrkorummet av
tradition liksom vilar i tomheten efter den avrättade Jesus,
som skrek en sista gång och
gav upp andan. Kyrkorummet
som vilar till uppståndelsens
påskdag.
När kommer uppståndelsen
från corona? Vi vet inte, det
blev då inte på den tredje dagen
i alla fall. Vissa saker måste vi
bara förhålla oss till och våga
hoppas på förändring till det
bättre. Vila, kanske som det
barn David liknar sig vid i Ps
131 ”...jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet
barn, som barnet i moderns
famn. Hoppas på Herren, Israel, nu och för evigt.”
Nåd och frid!
LEIF JARLBJÖRN
FÖRSAMLINGSHERDE LAMBOHOV

PS. Tack för den här tiden! Det
har varit jätteroligt skriva små
texter i Medljus! Nu tar någon
annan över ”stafettpennan”,
vem det än blir så gratulerar och
lyckönskar jag denne. Frid och
allt gott allesammans! DS.

Vi har bytt namn!
Specialister på alla typer av sten och
plattsättningsarbeten.
Vi utför även andra typer av mark och
anläggningsarbeten.
Ring gärna 013-31 52 11
Rönögatan 4, 582 78 Linköping

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

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

Bröllop • Catering
Lunchservering

Missionskyrkans egen
brödleverantör

BLI MEDLEM I
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

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

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

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

11.00-14.00
Stängt

Välkommen!

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

Som medlem får du bl a följande förmåner:
• Goda möjligheter att vinna konst
• När du köper konst i Galleri Magnifik erhåller
du 10 % avdrag
• Intressanta besök hos konstnärer och andra
utställningar
• Skriftlig inbjudan till Galleri Magnifiks vernissager
Årsavgift 300 kr (studerande 150 kr). Betala till
plusgiro 18 30 546-6. Märk inbetalningen med
namn och mailadress!
Frågor till kassör Arne Jacobsson, tel 070-291 99
13, epost arne43@gmail.com
Konstföreningen

www.facebook.com/MartasCafe

telefon 013-24 98 21

Ingela

Kicki

Bibbi

Jennie

Pernilla

Hanna

Maud

Marianne

Malin

Johanna

EKONOMIBREV B
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

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

Sista sidan Allt föll på plats i samband med flytten till Linköping. Jag tror att Gud hade ett finger med i
skeendet!

Välkommen till en intervju per mail Gunnar
Blomqvist! Du är uppvuxen i Asby i Ydre vid sjön
Sommen, där den folkliga fromheten tog sig uttryck i byggande av bönhus redan på 1850 – talet.
Din släkt har sina rötter i den tidens jordbrukare.
Berätta!

Min far var arrendator på den gård, som min
farmor var född i och där släkten bott i generationer, så det är här rötterna finns. Hennes
farfar och senare fadern var ordförande i Missionsföreningen under en lång följd av år. Hennes far var även församlingsföreståndare under
1910-20 talen. Denna förening hade börjat sin
verksamhet i mitten av 1850-talet men bildades
formellt 1859. Församlingen gick samman med
Asby Baptistförsamling 2002 i Ekparkskyrkans
församling, som är ansluten till Equmenia och
EFK. Asby är en avfolkningsbygd och antalet
medlemmar nu under 40.
Barnverksamhet hörde ju till församlingarnas
verksamhet. Vad engagerades du i?

När jag växte upp fanns söndagsskola och juniorförening. Det var naturligt att gå till söndagsskolan varje söndagsmorgon. Juniorföreningen
(senare SMU) hade träffar ett par kvällar i månaden med allt från lekar till bibelstudier. Varje
sommar ordnades ett veckolångt läger som någon av kommunens missionsförsamlingar stod
värd för. Det var här jag tog aktiv ställning till
att bli en kristen. När jag slutat gymnasiet blev
jag engagerad som en av söndagsskollärarna. Det
ingick i uppgiften att hämta barn med bil för
att sedan köra hem dem igen och försöka hinna
tillbaka till förmiddagsgudstjänsten.
Det var under en period då skolväsendet omformades i hela Sverige. Vad betydde det för dig
och din bygd?

Folkskolan i Asby var av den gamla sorten med
två årskurser tillsammans och 7-årig. Jag var en
av dem som studerade vidare efter 6:an. Det
var tänkt att bli realskolan i Tranås men den

öppen från slutet av maj till mitten av augusti,
så det blev många arbetspass här. Arbetet var
gemensamt med förutom Korskyrkan, Södra
Vi Mission, Betel Djursdala (EFK) och den lilla
EFS-föreningen i Vimmerby. Svenska Kyrkan i
Södra Vi firade också ett par av sina gudstjänster
på Kröngården varje sommar. Nu är jag pensionär sedan ett antal år.
Hur hamnade ni i Linköping? Vilken var anledningen till detta?

Gunnar Blomqvist.

försvann i samma veva och det blev högstadiet
istället. Ydre hade kvar folkskolan ytterligare
något år. Mina föräldrar hade bara 6:årig folkskola så på så vis bröt jag med traditionerna.
Studentexamen var inget som firades speciellt
vid denna tid. Inga mössor, inga fester – detta
var 1970 – vi i klassen cyklade till ett café på
landet och fikade. Det var allt.
Yrkeslivet, vad hände sedan?

Efter gymnasiet började jag arbeta på dåvarande
Kreditbanken i Tranås. Blev sedermera Nordea
efter ett antal samgåenden och namnbyten. Efter
några år i Tranås och ett par i Göteborg flyttade
jag till Vimmerby, träffade min fru Anna-Carin,
bildade familj och bodde sedan här i 40 år. Vi
fick tre barn, som nu bildat familj, och vi har
sex barnbarn. Vi var engagerade i Missionsförsamlingen i olika uppgifter. Barnen var med i
scouterna. 2005 gick Missions- Baptist- och
Pingstförsamlingarna samman till Korskyrkan
och vi engagerade oss där. På somrarna var all
verksamhet förlagd till Kröngården, vackert
belägen vid sjön Krön. Serveringen där var

Min fru arbetade i Hultsfred som specialpedagog. Hon trivdes inte, fick inte arbeta med det
hon är utbildad och brinner för, och hade så
smått börja tänka på att söka jobb någon annan
stans. Ett par av våra barn och barnbarn bor i
Östergötland, så det fanns i tankarna att ’när
vi blir gamla’ ska vi flytta närmre. Anna-Carin
sökte en tjänst i Linköping och blev kallad till
intervju och fick jobbet. Det var nästan ’kan du
börja me’samma, säg vilken lön du vill ha?’ Det
blev inte riktigt så, men nära på.
Första terminen, hösten 2018, veckopendlade Anna-Carin och bodde hos vår dotter. Efter
moget övervägande började vi gå på lägenhetsvisningar, mest för att få en bild av lägen och
priser. Sen gick allt mycket fort. Budet på en lägenhet (vi hade fått en privat visning dessutom)
godtogs. Tillträde redan årsskiftet 2018/2019.
Vår villa skulle säljas – redan samma dag som
Hemnetannonsen publicerades ringde folk på
dörren, trots att det inte var visning.
När jag var på stan och tog en fika i samma
veva träffade jag en bekants son, som driver en
butik. Vi pratade om livet och om vår flytt. Ni
är modiga, säger Kim, och ger en kram mitt i
caféet! Men vi känner ingen i Linköping, säger
jag. Du, säger Kim med handen på min axel,
du kommer träffa de personer du behöver träffa!
Detta upplevde jag som ett tilltal från Gud,
Fortsättning på sidan 18.

