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Betraktelse

På församlingsmöte

Tro och tillit till Gud

Historiskt församlin

VI ÄR FORTFARANDE I BÖRJAN av vårt nya år 2021
och kan se tillbaka på föregående år, som
innebar mycket av rädsla, oro och bekymmer på grund av den Coronaepidemi som
fortfarande omger oss.
För mig är tryggheten i denna situation
min tro på en kärleksfull Gud, som finns vid
min sida. Guds närhet blir så tydlig vid läsning av psalm 62:6-7, där David skriver Bara
hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt
hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg
där jag står trygg.
Tron på Gud och på Jesus Kristus ger mitt
liv mening och innehåll i alla livets skiften och
jag kan känna mig trygg i att Guds omsorg
finns även i dagar av mörker. De välkända
orden från Johannes 3:16: Så älskade Gud
världen att han gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte skall gå under utan ha
evigt liv – har ofta fått vara ord som talat till
mig i stunder av tvivel och svårmod.

På onsdagskvällen 17 februari 2021 hölls ett
historiskt församlingsmöte i Linköpings Missionsförsamling. De 103 församlingsmedlemmar,
som deltog i det digitala mötet via Teams, beslutade om samgående med Baptistförsamlingen
i Linköping. Eftersom båda församlingarna nu
tagit likalydande beslut, påbörjas nu de formella
stegen mot samgående.

Emil Gustafssons psalm 268 i vår psalmbok,
Psalmer och Sånger, som också jag har tagit
till mig. Mångtusende vagnar, o Herre du har
och vilken du väljer för mig, kan göra detsamma,
ty lycklig jag far till himlen i sällskap med dig.
Hur vår närmaste framtid ser ut vet ingen
just nu. Vår tro och tillit till Gud, vår fader
är att vi skall få kraft att bida tiden an till att
vi åter ska kunna samlas till gudstjänster i vår
vackra kyrka.
JAG VILL SOM AVSLUTNING också delge er ett ord
som jag hämtar från Heliga Birgitta och som
jag ofta får anledning att i min bön använda
mig av: Visa mig Herre din väg och gör mig
villig att gå den.

NÄR JAG SER TILLBAKA på mitt liv, jag tillhör ju
70-plusarna, kan jag känna att jag har haft
ett gott liv från min barndom och fram till
den dag som nu är. Vad som väntar på ålderns
höst vet man så lite om, men med min tro
på en kärleksfull Gud, som har omsorg om
mig så kan jag inte låta bli att berätta om
min farmor som ofta citerade en vers från

Birgitta
Larsson
FÖRSAMLINGSMEDLEM

Församlingsmötet, som leddes av församlingens ordförande Anna Gardström, belutade
också om nytt uppdrag för församlingsrådet
och valde till fler medlemmar i rådet. Om det
beslutet och de nya ledamöterna, kan du läsa
mer på sidorna 8-9 i detta nummer.
Ett fyllnadsval till församlingsstyrelsen
gjordes också, där Staffan Forslund valdes som
ny ledamot. En intervju med Staffan hittar
du på sidan 16.
BESLUTET OM SAMGÅENDE med Baptistförsamlingen föregicks av gedigen information och
många frågor och inspel i möteschatten från
engagerade församlingsmedlemmar. Både
ordförande Anna Gardström och församlingsföreståndare Marcus Lind svarade på frågor,
men också Per Rydwik, som på initiativ av
Baptistförsamlingen, utsetts till projektledare
för samgåendeprocessen. På sidorna 4-5 kan
du läsa mer hur samgåendet ska gå till i en
intervju med Per Rydwik.
PER LARSSON

Hälsning från församlingsmötet
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Församlingens ordförande Anna Gardström
ger här en hälsning från församlingsmötet:
På församlingens årsmöte i november togs
ett beslut om att gå vidare och jobba för att
bilda gemensam församling tillsammans med
Linköpings första Baptistförsamling. Ett samråd tillsattes och planeringen började för en
sammanslagning. Men det krävdes beslut från
båda församlingarna och Baptistförsamlingen

ngsmöte med beslut om samgående

Församlingens ordförande Anna Gardström och Anton Mannerfelt, ledamot i församlingsstyrelsen, utgjorde mötespresidium
för församlingsmötet (överst). Anna Gardström och församlingsföreståndare Marcus Lind informerade mer om samgåendet.

tog detta på deras årsmöte den 31 januari.
Den 17 februari tog Missionsförsamlingen
också ett enhälligt beslut! Hela processen har
kantats av en vilja att hitta en gemenskap där
vi får växa och utvecklas och bygga på det som
är gemensamt. Med besluten med oss kan vi
jobba vidare med alla praktiska frågor som
finns när församlingar slås ihop, bland annat

personal, fastigheter och ekonomi. Sedan
återstår det som är svårt just nu när vi inte
kan mötas, att lära känna varandra och skapa
känslan av en församling. En bra start skulle
kunna vara en riktig fest! Fram till dess får vi
fira gudstjänst tillsammans och kanske mötas
på kyrkkaffe i den digitala världen.
ANNA GARDSTRÖM ORDFÖRANDE I FÖRSAMLINGEN

Bli medlem i RPG!
I den här spalten i Medljus har vi vanligtvis velat berätta vilka program RPG bjuder
in till. Det har vi ju inte kunnat på länge,
men hoppet har vi att så småningom
kunna bjuda in till trevliga och intressanta
program här i Missionskyrkan.
I dagarna har vi skickat ut mejl/brev till
alla våra medlemmar med uppmaning till
fortsatt medlemskap. Kanske är även du
som läser detta intresserad att bli medlem i
RPG. Har du frågor ta gärna kontakt med
någon i RPG-Missionskyrkans styrelse:
Lars Eklund, tel. 0706-226374 (ordf.),
Birgitta Larsson, tel. 0768-313066, Margaretha Samuelsson, tel. 0708-192938,
Margitta Bodefjäll, tel. 0708-545551,
Ragnar Asserhed, tel. 0703-212558.
Vill du bli medlem så är avgiften för
medlemskap 220 kr/person per år och
det går till RPG centralt och innebär att
vi regelbundet får den intressanta tidningen Seniorposten. Betalningen skickas
antingen till Bankgiro 5275-7259 eller
Swish 123 483 3208.
RPG:s styrelse arbetar för att få ett bra
och trevligt program, som vi kan bjuda in
till och också få en god gemenskap med
varandra.
I detta sammanhang vill vi också informera om att RPG är representerade
i såväl kommunens Pensionärsråd som
Regionens Pensionärsråd.
Vi hoppas alla att vi snart skall kunna
träffas, umgås och få del av bra program
och god gemenskap!
BIRGITTA LARSSON, TEL 0768-313066

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

Baptistförsamlingen och Missionsförsamlingen blir e
Linköpings Baptistförsamling och Linköpings
Missionsförsamling har påbörjat en process med
målet att bilda en ny församling. Till sin hjälp med
detta har man engagerat Per Rydwik, som har
varit ledamot i Equmeniakyrkans kyrkostyrelse.
Medljus har tagit kontakt med Per Rydwik och
ställt några frågor om hur ett sådant samgående
ska gå till på bästa sätt. Per Rydwik har gett följande svar:

FOTO: PER LARSSON

Baptistförsamlingen har de senaste åren funderat över sin framtid. Med en stigande medelålder har församlingen insett att någonting
måste ske om församlingen på sikt ska finnas
kvar. Efter att under ett par års tid prövat ett
samarbete och närmande med Citykyrkan
lyftes frågan om Missionsförsamlingen var ett
alternativ. En enkät genomfördes i somras där
många medlemmar uttryckte en önskan om
ett samarbete och samgående med Missionsförsamlingen. På ett församlingsmöte den 15

ett - projektledaren heter Per Rydwik
september beslutade församlingen att avsluta
samarbetet med Citykyrkan och inleda samtal
med Missionsförsamlingen. Beslut togs då
också att inleda gudstjänstgemenskap med
Missionsförsamlingen.
Efter det har samtal förts i en samrådsgrupp med totalt sju representanter från de
båda församlingarna. Gruppen har konstaterat att det finns en stor gemensam grund
mellan de båda församlingarna. Både genom
samfundstillhörigheten till Equmeniakyrkan,
men också i hur församlingarna kompletterar
varandra. I slutet på hösten utsåg gruppen,
på förslag från Baptistförsamlingen, mig, Per
Rydwik, som projektledare för samgående
som nu båda församlingarna fattat beslut
om på Baptistförsamlingens årsmöte den 31
januari och Missionsförsamlingens församlingsmöte den 17 februari.
BAPTISTFÖRSAMLINGEN ÄR ANGELÄGNA om en snabb
process varför tidsplanen är förhållandevis
tajt och har anpassats baserat på de formella
beslut som behöver tas för att förverkliga samgåendet. Besluten som nu är tagna innebär
formellt att den gemensamma församlingen
bildas i Missionsförsamlingens juridiska
förening, vilket är det tillvägagångssätt som
Equmeniakyrkan nationellt rekommenderar,
då två eller flera församlingar går samman och
som innebär minst administration. I praktiken innebär det att alla medlemmar, personal,
tillgångar, fastigheter, kvarvarande skulder
samt förpliktelser och åtaganden överförs från
Baptistförsamlingen till Missionsförsamlingen i form av en verksamhetsövergång. Rent
juridiskt innebär det också att den ideella
föreningen Linköpings Första Baptistförsamling så småningom kommer att upplösas.
Det är viktigt att betona att se detta som ett
samgående och inte som att en församling

går upp i den andra. För att tydliggöra att det
är en ny gemensam församling är förslaget
att ett namnbyte görs till Equmeniakyrkan
Linköping i den gemensamma församlingen
under hösten.
För att tillgångar och fastigheter ska kunna
gå med till den gemensamma församlingen
måste detta godkännas av Equmeniakyrkans
kyrkostyrelse. Detta kommer att ske under
mars månad så att ett slutligt beslut kan tas av
Baptistförsamlingen på ett församlingsmöte

”
”Gruppen har konstaterat att det finns en
stor gemensam grund
mellan de båda församlingarna.”

i mitten av april. Besluten och planen är att
samgåendet sedan sker den 1 maj. Efter att
alla beslut fattats, kan en formell ansökan
om lagfart göras för de två fastigheter som
Baptistförsamlingen äger, Baptistkyrkan i
stan och Betaniakapellet i Ledberg. Efter 1
maj kommer Baptistförsamlingen att betala
s k kortfristiga skulder så att resterande tillgångar och skulder kan föras över till den
gemensamma församlingen preliminärt per
den 1 juli.
FOKUS I PROCESSEN ÄR samgåendet till den gemensamma församlingen, där de båda församlingarnas verksamheter ska integreras och en
gemensam organisation skapas och där allas
förmågor tillvaratas med den gemensamma
församlingens utökade ansvar. Därför har en

arbetsgrupp med representanter för båda församlingarna kartlagt verksamheter och börjat
titta på verksamheterna för den gemensamma
församlingen och hur organisationen kan tänkas se ut. Tanken är att kompletterande val till
styrelse, ledningsgrupper, arbetsgrupper mm
görs efter samgåendet på ett församlingsmöte
i den gemensamma församlingen i maj/juni.
Nu bildas också gemensamma arbetsgrupper
för att förbereda personal- och ekonomihanteringen i den gemensamma församlingen och
för att se över stadgarna inklusive namnändring till Equmeniakyrkan Linköping.
Den gemensamma församlingen kommer
alltså att äga och ansvara för tre fastigheter där
nuvarande Missionskyrkan blir huvudkyrka
för gudstjänster och församlingsexpedition.
Baptistkyrkans kyrksal kan användas för vissa
gudstjänster, men också för uthyrning t ex till
Babettes kulturkvällar samt för konferenser,
när det inte stör Babettes kaféverksamhet och
övriga hyresgäster i fastigheten. Kapellet i
Ledberg används vanligtvis för scoutverksamhet och kommer att göra så även i fortsättningen, så snart restriktionerna i pandemin
gör det möjligt. I processen om samgåendet
är Samrådsgruppens inställning och beslut att
alla diskussioner om fastigheternas framtid
skjuts på framtiden. Det viktiga just nu är
processen med samgåendet och hur de båda
församlingarna ska integreras och den gemensamma församlingen utformas.
NU SER VI FRAM EMOT en bra samgåendeprocess, där
vi alla kan bidra till att det sker med omtanke
och omsorg om varandra till en gemensam
församling.
GUDRUN EKLUND
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På kyrktorget
Linköpings Missionsförsamling
Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping
www.missionskyrkanlinkoping.se
facebook.com/missionskyrkanlinkoping
info@missionskyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition
TELEFON 013-24 98 00

INFORMATIONEN 013-24 98 25
MARTAS CAFÉ 013-24 98 21

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST

Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal

MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

exp 013-24 98 01
Lediga dagar: Fredag och lördag.
BERNT ÅKERBLAD Vice församlingsföreståndare
mobil 0702-24 24 26
e-post bernt.akerblad@telia.com
MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812
Tjänstledig för studier på 50%.
EVA MILTON Diakon
exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.
LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare
Föräldraledig.
STINA HOLMGREN Vikarierande ungdomsledare
exp 013-24 98 07
JACOB WESSBO Församlingsmusiker
exp 013-24 98 08
GUNNEL KARLSSON Verksamhetsledare
exp 013-24 98 04
KONFERENSANSVARIG, exp 013-24 98 02
e-post konferens@@missionskyrkanlinkoping.se
CATRINE RAPP Café- och köksansvarig
exp 013-24 98 03
LARS-ÅKE ANDERSSON Ljud- och driftstekniker
exp 013-24 98 06
PATRICK NILSSON Vaktmästare, exp 013-24 98 09

Ordförande

Församlingen ANNA GARDSTRÖM
ordf@missionskyrkanlinkoping.se
Equmenia TOMAS RÖJDER 0702-48 56 60
equmenia@missionskyrkanlinkoping.se

E-post

Om inget annat anges:
fornamn.efternamn@missionskyrkanlinkoping.se

Bankgiro och Swish

Bankgiro församlingen 572-79 38
Församlingens organisationsnummer 822 000 2805
Plusgiro Equmenia 411827-9
Församlingens Swishnummer 123 175 86 63
Swishnummer Equmenia 123 157 97 05
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En tro för hela livet - bibelsamtal i fastan

Under fastan 2021 inbjuder vi till digitalt
bibelsamtal varje torsdag kl 19.00 över Teams.
Vi tror att det finns ett behov just nu i vår gemenskap att avsätta tid och gräva lite djupare
i Bibeln för att försöka förstå både vår samtid
och hur Gud genom historien har mött och
arbetat med människor.
25 februari. Befrielse och ökenvandring
4 mars. Fångenskapen i Babel och att vara
kyrka på nya sätt.
11 mars. Till jordens yttersta gräns - Lärjungaskap när det kostar på.
18 mars. Evangelium för alla - om korset
och försoning.
25 mars. Du som gick före oss.
Varje tillfälle inleds med 20-30 minuter
undervisning och sedan samtalar de som
deltar om vad det här betyder för oss idag.

Scanna qr-koden med
din telefon för att delta
i bibelsamtalen på torsdagskvällarna i fastan.

Den inledande undervisningen spelas in
och kommer att läggas ut på församlingens
YouTube-kanal för de som vill se, men inte har
möjlighet att delta i samtalet. För att delta i
samtalet, anslut via länken http://bit.ly/bibelsamtal eller scanna qr-koden med din telefon.
MARCUS LIND

Unga vuxna ser och snackar Jesusfilm

När mycket verksamhet för studenter och
unga vuxna ännu är pausad startar vi en digital film- och samtalsgrupp! På söndagarna
i mars (dvs. under fastan, 7 mars, 14 mars, 21
mars och 28 mars) kommer vi att se de fyra
avsnitten i Berättelsen om Jesus på SVT Play.
Filmerna kan med fördel ses kl 18.00-19.20
samma dag, eller närhelst det passar tidigare
under veckan eller helgen. Kl 19.30-20.30 på

söndagskvällen möts vi sedan över Zoom för
att prata om vår tro på och relation till Jesus
utifrån filmerna och livet såsom det ser ut
just nu. Vid andra och fjärde tillfället deltar
även Rikard Roitto så att vi får möjlighet att
”fråga teologen” om sådant vi undrar efter
att ha sett filmerna. Varmt välkommen med
att träffas på detta sätt! Hör av dig till pastor
med ungdomsansvar Maria Linder för att få
länk till Zoom-träffarna.
MARIA LINDER

Hjälp till i samband med vaccination!

Det är nu klart att Region Östergötland
kommer att genomföra massvaccinering i
Missionskyrkan från 1 mars och till och med
30 juni, måndag-lördag kl 07.00-20.00, och
söndagar kl 13.00-20.00. Alla dessa tider behöver bemannas och vi har fortfarande behov
av hjälp med detta. Ju fler som ställer upp,
desto mindre blir det per person. Det här är
en fantastisk möjlighet för oss som församling
att betjäna Linköping, att synas och att möta
människor. Vi som redan gjort något pass i
informationen kan berätta, att det är väldigt
roligt och uppskattat av både patienter och
vårdpersonal! Hör av dig till verksamhetsledare Gunnel Karlsson om du har möjlighet
att hjälpa till. (Kontaktuppgifter i spalten till
vänster).
MARCUS LIND

Larm- och passerkort efterlyses!

Vi efterlyser passerkort till kyrkan. Har du ett
extra, eller ett som du aldrig använder? Har
ni fler kort inom familjen men skulle klara er
med ett eller färre kort? Vi har ett gammalt
passersystem, det är så pass gammalt att det
inte längre går att få tag i nya passerkort. I
och med den kommande massvaccineringen
mot Covid som vi ska ha i kyrkans lokaler så
kommer vi att behöva larmkort till frivilliga
som ska hjälpa till att hålla kyrkan öppen. Vi
vore mycket tacksamma om ni som har kort
ni inte använder kan lämna in dessa till oss i
kyrkan så vi kan använda dom där det behövs.
LARS-ÅKE ANDERSSON

På kyrkbacken
Nyhetsbrev via e-post

Sedan i höstas har vi försökt skicka ut nyhetsbrev varje eller varannan vecka till alla
i församlingen. Detta utskick görs till alla
i vår matrikel som lämnat e-postadress och
som inte avsagt sig utskick. Om du inte får
dessa och vill ha dem får du gärna meddela
din e-postadress till info@missionskyrkanlinkoping.se så lägger vi in dig. Om du redan är
inlagd men inte får utskicken kan du kolla så
de inte har fastnat i något skräpfilter.
MARCUS LIND

Ny bok om Anita Grede - låna gärna!

Det har kommit ut en bok om Anita Grede,
konstnären som gjort vävnaden Det ljusa
korset i Missionskyrkans kyrksal. Boken heter
Livet och Konsten och är gjord av Eva Ottenäs.
Missionskyrkan fick ett exemplar av boken,
då vi skickade in en bild av vår gobeläng här
i kyrkan. Om någon skulle vilja låna boken så
går det bra. Hör då av er via e-post till gunnel.
karlsson@missionskyrkanlinkoping.se
GUNNEL KARLSSON

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.
EVA MILTON

Att fasta eller inte fasta – är det frågan?
VI ÄR NU INNE I FASTETIDEN. Det känns som att vi
redan varit det i ett år då vi avstått från att
gå på fester och gym, från att gå till jobbet
och kyrkan, från att kramas och tränga ihop
oss många personer samtidigt i en soffa. Det
kanske gör att fastan känns svårare i år: ska
jag avstå från ännu en sak, och i så fall vad?
Klassisk fasta genom att avstå från mat
och dryck kan ibland göras av hälsoskäl för
att rena från slaggprodukter, stimulera ämnesomsättningen och cellproduktionen, och
stärka immunförsvaret. Samma syfte finns
i den kristna fastan, oavsett vad som fastas
från. Vi renar vårt inre och vår livsstil från
ovanor och sådant som inte är bra för oss.
Vi stimulerar vårt intag av andlig föda och
förnyelsen av vårt andliga liv. Och vi rustar
oss mot kommande prövningar och angrepp.
ATT FASTA FRÅN YTTERLIGARE något kan i år kännas
tungt. Läkare avråder från klassisk fasta i de
fall då det kan leda till mer skada än nytta,
till exempel om det görs i för stor omfattning
eller om personen har dåligt allmäntillstånd.
Pandemin har orsakat stor press både på
samhället och på individers privatliv, så om
du känner dig skör eller pressad: tänk inte
att du ska fasta från ytterligare något. Jesus
har dött för dig och priset är betalt, så fastan
är inte något som din frälsning avgörs av.
Fastan är helt enkelt en möjlighet att hänga
mer med Gud.
Att hänga mer med Gud kan du göra även
om du inte avstår från något ytterligare. När
vi fortsatt ska jobba hemma, begränsa våra
kontakter och vara i karantän vid minsta
symptom så finns det redan nya rum och
möjligheter för umgänge med Gud. Umgänge
som kanske består av deltagande i digitala
gudstjänster, promenader i förundran över
Guds skapelse, bibelläsning och bön, eller tid
för kreativ och andlig inspiration. Umgänge
som – ibland utan att vi tänker på det – renar

från sådant som inte är bra för oss, stimulerar
vårt andliga liv och rustar mot kommande
prövningar.
OM DU VILL OCH ORKAR avstå från något ytterligare
eller göra upp med en ovana i år, så var välsignad i detta. Oavsett vad du väljer, så är fastan
en tid för uppmuntran och förberedelse. För
att orka fasta – självmant i religiöst syfte eller påtvingat av pandemiska skäl – behöver
vi alltså uppmuntra varandra, på de sätt vi
kan. Små vänliga ord och gester ger mycket
och välbehövlig kraft. Och oavsett hur vår
fastetid ser ut så kommer den att leda fram till
påsken. Fastan kommer att leda till död och
den kommer leda till uppståndelse.
Så fastan kanske inte är en fråga om du
ska avstå från något ytterligare i år, och i så
fall vad. Fastan är istället en fråga om hur du
behöver förberedas för påsken, för döden och
uppståndelsen. Om du upplever dig ha rum
och möjlighet för umgänge med Gud. Och
om du har vettiga verktyg som rustar mot vad
än vi kommer möta framöver.
Två sådana verktyg finns i uppmaningen
att ”uppmuntra varandra”: om styrkan i
små vänliga ord och gester, och om styrkan
i gemenskapen. Vi hör fortfarande samman
som gemenskap och en enda kropp, och vi
får fortsätta finnas till för varandra på nya och
kreativa sätt. Därför avslutar jag med Paulus
uppmaning: ”Vi uppmanar er, bröder: tala
de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla” (1
Thess 5:14). Gud välsigne och bevare er denna
(självvalda och påtvingade) fasteperiod!

Maria
Linder
PASTOR
MED UNGDOMSANSVAR

7

På intervju

Församlingsrådet har fått fler ledamöter och nya arbe
Medljus har samtalat med församlingsföreståndare Marcus Lind
om frågor kring bildandet av den
nya gemensamma församlingen.
Marcus har svarat följande:
Gammal grupp med ny funktion

Enligt församlingens stadgar §
5 ska församlingen ha en föreståndare som är församlingens
andliga ledare. Styrelsen ska
tillsammans med föreståndaren
planera och leda församlingens
arbete. I en stor församling som
vår har praktiska, ekonomiska
och ledningsfrågor en förmåga Birgitta Larsson.
att ta upp det mesta av tiden. I praktiken
är det ofta så att styrelsen sällan hinner ta
tillräckligt med tid för andliga frågor som rör
församlingens andliga omsorg, tillväxt och
ledarskap. Styrelsen har därför beslutat om
att utöka Församlingsrådets funktion så att
de ska avlasta och stötta både styrelsen samt
anställda pastorer och diakoner genom att
arbeta med dessa frågor.
I praktiken innebär detta att så väl styrelsen
som församlingens anställda pastorer och
diakoner får ett stöd i det andliga ledarskapet.
Tanken är att gruppen kontinuerligt ska
• Utvärdera vilka andliga behov som finns i
församlingen samt söka vägar att tillgodose
dessa.
• Att tillsammans med Ledningsgrupp Diakoni, omsorg och samhälle se till församlingens andliga omsorg.
• Att tillsammans med församlingsstyrelsen
se till och utöva andligt ledarskap då detta
behövs.
Till denna grupp valdes på församlingsmötet 17

februari fyra nya medlemmar utöver Birgitta
Larsson som valdes redan på årsmötet: Elin
Norberg, Mattias Elander, Anna Rangsjö och
Staffan Hejdegard.
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Elin Norberg.

Under våren kommer församlingens
stadgar och församlingsordning att ses över
som en del av processen att bilda gemensam
församling med Baptistkyrkan. Baptistkyrkan
har redan ett motsvarande församlingsråd
med samma funktion som den vi nu infört
även i Missionskyrkan.
Fotnot:

GUDRUN EKLUND

Presentation av församlingsrådet:
Birgitta Larsson, vem är du och hur ser du på
uppdraget?

Jag är född och uppvuxen i Jönköpingstrakten. Jag flyttade till Linköping 1970 och
kom då från Göteborg, där jag studerade
till socionom och har haft ett intressant och
givande arbete inom flera verksamheter här i
Linköping. Nu är jag pensionär sedan 10 år
tillbaka och under alla mina år i Linköping
har jag varit engagerad i Missionskyrkan. Jag
har varit styrelseledamot i ett par omgångar,
bl.a. under den period, när vi tog beslut om ny
kyrka. Under de senaste åren har jag engagerat
mig på olika sätt i vårt RPG. Dessutom har
jag varit med i Församlingsrådet under flera
år och är alltjämt.
När jag nu blev tillfrågad om att finnas
med ytterligare en tid i Församlingsrådet, så

Mattias Elander.

ställde jag mig till förfogande. Jag tänker att
något år till kan jag vara med. Kanske kan
det vara något positivt att ha en ”gammal”
medlem med!? Församlingsrådet är en viktig
del i församlingen och viktig för våra anställda
och för hela församlingen. Min förhoppning
är att vi skall kunna med respekt och omsorg
mötas i Församlingsrådet. Med Guds hjälp
ser jag fram emot ytterligare ett år med Församlingsrådet.
Elin Norberg, vem är du och hur ser du på uppdraget?

Jag har varit aktiv i Missionskyrkan sedan
2004 och gick med församlingen något år
senare. Jag har varit aktiv i olika grupper
under åren, nu i blomgruppen, som sätter
blommor på nattvardsbordet, och ledare i
söndagsskolan för lite äldre barn, På G. Att
få vara en del i församlingslivet är stort och
berikande. Jag och min man, Ingemar, med
våra tre barn, Gustav, Henning och Hugo,
har långt till våra föräldrar och släktingar,
så församlingen och alla människor, som är
med, är verkligen vår familj här i Linköping.
Jag har precis börjat läsa på universitetet
en dag i veckan vid sidan om min tjänst som
arbetsterapeut på Linköpings Demenscenter.

etsuppgifter
den ska få uttryck i
det praktiska livet.
Jag vet ju inte helt vad
Församlingsrådsuppdraget innebär, men
jag går in i uppdraget
med öppet sinne och
nyfikenhet.
Mattias Elander, vem
är du och hur ser du på
uppdraget?

Anna Rangsjö.

Staffan Hejdegard.

Kursen jag läser handlar om normer och ett
normkritiskt förhållningssätt i vården. Enkelt
uttryckt, bemötandet i vården är avgörande
för hälsa. Jag var ute och gick en promenad,
lyssnade på en föreläsning, när Marcus Lind
ringde mig. Han berättade om Församlingsrådet, tankar om en nystart för gruppen och
kollegiets vision framåt. Han frågade mig om
jag skulle kunna tänka mig att ingå i Församlingsrådet. Jag tyckte det lät jättespännande
och ett utmanande uppdrag. Senare ringde
valberedningen och ställde den formella
frågan och jag sa, ja. Kopplingen till min
kurs och det jag nu läser på universitetet om
bemötande känns aktuellt, inte bara i vården
utan även i livet, det känns så påtagligt. Kyrkans roll, gudstjänstlivets och församlingens
betydelse handlar om att bli sedd, bekräftad,
berikad, påfylld och bemött. Därför är det
jätteviktigt att fundera och jobba med hur
detta kan och ska ske.
Gudstjänstlivet och församlingslivet står
mig nära. Jag är en person, som vill vara öppen, lyssna in, våga problematisera och våga
ifrågasätta. Samtidigt vill jag värna om det
vi har. Att dessutom lyssna inåt och gå till
källan är av stor vikt för min tro och för vad

Jag är 27 år gammal
och bor här i Linköping tillsammans med
min fru Eva. Jag arbetar som civilingenjör och på fritiden njuter jag
gärna av att vara ute i naturen, spela discgolf
eller spela brädspel.
Jag går med i församlingsrådet dels som en
representant från församlingsstyrelsen, men
också för att jag tror att det är en uppgift, där
jag har något att bidra med. Jag har ett stort
hjärta för teologi, även om jag inte har någon
utbildning inom området, och gillar att arbeta
med andliga frågor.
Anna Rangsjö, vem är du och hur ser du på uppdraget?

Jag är medlem sedan ett par år tillbaka och
arbetar som fysioterapeut och lever i en liten
husgemenskap i Vikingstad med min familj,
som består av Jonas, Fred och snart en liten
bäbis till samt familjen Rynningsjö med lika
många medlemmar som vi.
Jag ser fram emot att ha tid till att prata
om mjuka frågor och långa linjer. Jag vill
gärna fundera vidare i gruppen på hur vi kan
göra för att verkligen fånga in bredden av de
andliga behov, som finns i församlingen, och
vad vi kan göra för att uppmuntra att den
bredden får berika gemenskapen. Vi får se
vad de andra i gruppen har för förväntningar,
det kommer ju säkert förändras och formas

utifrån vilka andra som är med.
Staffan Hejdegard, vem är du och hur ser du på
uppdraget?

Jag har två barn och fyra barnbarn. Gift med
Lillemor. Älskar livet. På somrarna skiftar
fingrarna i grönt av trädgård och natur. Hela
året njuter jag av att laga mat. Innan Covid-19
var det ändå roligare att resa. Numera är
jag pensionerad pastor. På yrkesfronten har
jag under hela vuxenlivet arbetat mer eller
mindre utifrån kyrkor. Nio år som ansvarig
för samtliga Skandinaviska Turistkyrkor i
Spanien. Efter en kort period som vakanspastor i Ryttargårdskyrkan har jag under 60
terminer betjänat studenter och personal vid
Linköpings universitet. Tycker om att undervisa, gärna utifrån ett diakonalt perspektiv,
dvs: Hur kan jag utifrån erfarenheter från
kyrkan och den kristna tron implementera
det i världen utanför kyrkan? En del kal�lar det att evangelisera. Jag har arbetat med
två verktygslådor: själavårdens- och terapins
verktyg. Som en del av uppdraget att vara
pastor har jag erbjudits att vara mentor till
nyutbildade kollegor. Under ett par år fick
jag förmånen att för Bildas räkning hjälpa
församlingsledningar med ledarskap och
utbildning av smågrupper. Men först i mitt
CV står det 12-årig söndagsskola.
För mig är det spännande att se hur mina
erfarenheter ska bli till välsignelse för pastorskollegiet. Jag tror, att jag är en teamperson och
förväntningarna är att se vad som händer då
våra gemensamma tankar, visioner och drömmar blandas med varandra. Sedan tonåren
har jag arbetat för att göra Jesus känd, trodd,
älskad och efterföljd. Framför allt för unga
människor.
ställer era krafter till Församlingsrådets förfogande. Det är ett viktigt
arbete och vi ska med intresse följa er på vägen
och ha med er i våra förböner.
Tack för att ni

BIRGITTA JACOBSSON
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Mångkulturell innebandy har fått tänka nytt

Den mångkulturella innebandyn i Missionskyrkan har under pandemin fått tänka i nya banor, med bl.a. utomhusaktiviteter av olika slag.

har söndagkvällarna i Missionskyrkans gymnastiksal inneburit härliga
kamper och mycket skratt. Då har vi i den
mångkulturella innebandyn setts och svettats
på spelplanen. Tanken med kvällarna är att vi
ska kunna mötas och ha kul tillsammans oavsett språk- eller innebandykunskaper. Vissa av
oss har spelat i många år, medan andra håller
i en klubba för första gången.
Den pågående pandemin har gjort att vi
fått tänka i nya banor. I våras flyttade vi ut
kvällarna till aktivitetsparken i Trädgårdsföreningen. Innebandy var fortfarande på
De senaste åren
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programmet men spelades nu utomhus i
både med- och motvind (bokstavligt). När
höstterminen drog igång flyttade vi in igen
med en positiv syn på hösten, dock med vissa
restriktioner. Kvällarna drog många deltagare,
ibland uppemot tjugo personer. När pandemins ”andravåg” kom under senare delen av
hösten och restriktionerna i samhället blev
hårdare så beslutade vi, att ställa in resten av
terminen.
Inför vårterminen har vi längtat efter att få ses

igen. Inledningsvis är det inget alternativ att

ses inomhus, men utomhus med avstånd och
mindre grupper försöker vi ses varje vecka.
Innebandyn får vänta ett tag. Till dess kommer utomhusaktiviteterna variera beroende
på vad vi är sugna på. Inledningsvis blir det
löpning i mindre grupper. Vi hade vår första
träff den 7 februari då vi tog en springtur i
ett vintrigt Eklandskap. Håll utkik i facebookgruppen ”Mångkulturell innebandy” för att
veta när, var och hur vi ses i vår!
ADAM ALESAND

Även konfa funkar digitalt!
av november
möts årets konfagrupp digitalt. Vi ställde om med bara
några dagars varsel, men det
har fungerat över förväntan!
Tekniken är såklart alltid en
utmaning, men hittills har
ingenting varit oöverkomligt
och vi får lära oss massor på
vägen. Därför kombinerar
vi ordinarie undervisning
med filmklipp, smågrupper
och såväl digitala lekar som
analoga pyssel som postats
hem till konfirmanderna före
lektionen.
Givetvis längtar vi efter
att mötas igen, vilket dröjer
till minst någon gång efter
sportlovet. Årets grupp är
som sagt en sprudlande och
pratglad grupp, vilket tyvärr
inte alltid framkommer när
allas mickar är mute:ade.
Men det är gott att få se varandra, prata med varandra
och kunna fortsätta konfan
även om den just nu sker på
ett annat sätt. Härnäst ska vi
till exempel göra ett digitalt
studiebesök på begravningsbyrån Stilla, där vi får träffa
en yrkesgrupp som fått det
Sedan mitten

mer intensivt under pandemin. Fortsätt gärna be för oss
och vårens förutsättningar
för läger, fotografering och
avslutning!

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.

KONFALEDARNA GENOM MARIA LINDER

FEBRUARI

På konfan pratar vi om många

28 17.30 Prisutdelning för Sportlovsbingo på videomötestjänsten
Zoom

spännande ämnen. Nyligen
handlade det om jordklotet
och skapelsen och det tyckte
jag var väldigt spännande.
Ofta går vi en runda med
roliga frågor och har smågrupper.
Det var lite svårt i början,
när vi skulle ställa om konfan
digitalt. Det är alltid lite strul
med teknik och det blir man
lite trött på, men mestadels
så går det bra. Det är väldigt
tråkigt, när vi inte kan ses
och göra roliga saker som
vi brukade, men jag tycker
ändå att ledarna har gjort
ett jättebra jobb med konfan
digitalt!
Det roligaste just nu i
konfan är alla danser vi gör
när vi har suttit stilla ett
tag. Min favorit är julgransdansen som Maria visade!
ELLEN HELLGREN KONFIRMAND

MARS
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19.00 Grandios med besök av God
Jord
19 19.00 Grandios
21 11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Scouterna medverkar. Ungdomsledare Stina Holmgren
predikar.
26 20.00 The Bible En Job-ig kväll
APRIL

2		
4

Pilgrimsvandring för gymnasieelever och unga vuxna.
19.00 Påskfest med Grandios

AKTIVITETER

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

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
Ungdomskören Hope, från årskurs 7 tis 18.30
Stina Holmgren, 073949805.

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

YTTERLIGARE INFO

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

SOCIALA MEDIER

Sidor
Equmenia Missionskyrkan Linköping
Missionskyrkan i Linköping
Revoice Gospel Choir
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
Grupper
Ungdom Equmenia Missionskyrkan i
Linköping
Unga vuxna, Missionskyrkan i Linköping
Unga vuxna i Linköpings kyrkor
Mångkulturell innebandy
Barnmusik i Missionskyrkan

equmenia_missionlkpg
revoicegospel
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan mars 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! Maria Linder introducerar Romarbrevet och Magnus Hesselstrand ger introduktion
till Ordspråksboken. Rolf Malmberg ansvarar för bibelläsningsplanerna. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt! På Missionskyrkans
hemsida finns både den här bibelläsningsplanen och vår förbönskalender. Bådadera hittar du dessutom som särtryck i tidskrifthyllan intill Informationen i Missionskyrkan.
Introduktion till Romarbrevet

Denna bibelbok är ett brev som skrevs ungefär år 57 e.Kr. från aposteln och missionären
Paulus till församlingen i Rom. Paulus är
romersk medborgare, men har inte själv besökt denna församling. Hans huvuduppgift
som ”hedningarnas apostel” är nämligen att
predika för dem som ännu inte är kristna,
men han hoppas ändå på att snart få träffa
församlingen (1:10, 15:20– 22). Paulus kom
mycket riktigt till Rom några år senare, men
då som fånge och fick därför aldrig besöka
dem. Församlingen befann sig också i trubbel
med de romerska makthavarna då de nyligen
anklagats för att ha stämplat mot kejsaren, och
därför ger Paulus råd om att respektera överheter och betala skatt som goda medborgare
(kap 13). Trots detta skulle många kristna i
Rom – likt Paulus – avrättas som syndabockar
för den stora branden i Rom år 64 e.Kr.
På denna tid var det bokstavligt talat så
att alla vägar bar till Rom. Detta innebar
att både staden och församlingen innehöll
en salig blandning av människor. Därför
handlar mycket av brevet om frågor som
kan uppstå i relationen mellan hednakristna
och judekristna: vilka lagar som ska följas
(kap 1–8), Guds gammaltestamentliga löften till judarna i relation till det nya kristna
förbundet (kap 9–11), matregler (kap 14),
en rad uppmaningar om att t.ex. inte döma
och betoning på att vi hör samman i en enda
kropp (kap 12–16). I ljuset av detta ska mitt
personliga favoritbibelord läsas: ”Gud gör inte
skillnad på människor” (Rom 2:11) och det
12

ska inte vi heller göra, oavsett om vi är judar,
hedningar eller något annat från födseln. Alla
är vi skyldiga inför Gud, alla har vi friköpts
genom Jesu död och uppståndelse och alla har
vi blivit rättfärdiggjorda genom tro.
ROMARBREVET HAR HAFT STOR påverkan på vår tro
idag. Martin Luther inspirerades av detta
brev när han på 1500-talet reformerade kyrkan och la grunden för protestantismen, och
John Wesley som startade Metodistkyrkan
(en del av Equmeniakyrkan) påverkades också
mycket av brevet. Det är inte så konstigt
med tanke på dess allmänkristna innehåll
om Guds frälsningsplan för världen genom
Jesus – alltså ett glatt budskap (evangelium).
Brevets budskap är nämligen att vi alla har
befriats/frälsts från synden, lagen och döden,
då vi genom dop och tro blivit delaktiga i Jesu
död och uppståndelse, tagit emot Andens
närvaro och gåvor, samt fått del av Guds nåd
och rättfärdighet – och utifrån detta kan vi
fortsatt leva ett liv i helgelse och gemenskap.
Brevet bjuder på många pärlor och kända
bibelcitat. Några sådana är t.ex. att evangeliet

är en Guds kraft för var och en som tror
(1:16–17), att ingenting kan skilja oss från
Kristi kärlek (8:35–39) och att Anden vädjar
för oss med rop utan ord (8:26–27). Paulus
ger också en ärlig Gudsbild av Gud som rättvis
(2:12), som är både god och sträng (11:22)
och som inte tar tillbaka sina gåvor eller kallelse (11:29). Se också vackra beskrivningar
om Guds djup (11:33-36), försoning genom
Jesus (5:1–11) och församlingslivet med andlig gudstjänst och goda gärningar för varandra
(12:1–21).
I brevet finns också hög igenkänningsfaktor i Paulus bekännelse om att ”det goda
som jag vill, det gör jag inte, men det onda
som jag inte vill, det gör jag” (7:19), och ifrån
våra tacksägelser i gudstjänsten för någon som
avlidit känner vi igen orden ”om vi lever,
lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för
Herren” (14:8). En utmanande passage för
samtida värderingar finns i början av brevet,
där det står om homosexuella handlingar som
onaturligt umgänge (1:24-27), som får läsas
utifrån dåtida syn på jämställdhet mellan
kön och sexualitet i relation till den romerska
omvärlden. För fördjupning i just dessa verser, kontakta undertecknad som kan skicka
en akademisk skoluppgift där dessa verser
analyseras (betygsatt 2017 av Rikard Roitto,
som också skriver på dessa sidor i Medljus).
MARIA LINDER

Ordspråksboken – lek med visheten

Gamla testamentets böcker består av en rad
olika genrer, t.ex. historiska berättelser, lagar
och regler, profetisk litteratur, apokalyptiska

texter och poesi. Ordspråksboken, Job och
Predikaren tillhör den genre som vi kallar för
vishetslitteratur och det var en populär genre
i främre orienten på den här tiden (Egypten
och Mesopotamien).
Ordspråksboken, som bland annat tillskrivs kung Salomon (regent i Israel år 965925 före vår tideräkning), är en samling av
texter och ordspråk som samlats in under
en lång tid. Från Israels kungatid ca 1000
år före vår tideräkning, till efter exiltid då
boken fick sin slutgiltiga form någon gång på
500/400 talet före vår tideräkning. Vissa delar
av Ordspråksboken är dessutom inspirerade
av ännu äldre texter från de omkringliggande
länderna.
Visheten, som lärs ut i Ordspråksboken, är
inte en lära eller ideologi i första hand. Ordspråken och de lite längre textavsnitten talar
istället om för oss hur livet fungerar och hur
vi på bästa sätt ska kunna hantera vår vardag.
Denna livs visdom ges från en generation till
en annan: Lyssna till din fars förmaningar,
min son, förkasta inte din mors undervisning
(Ords 1:8).
VISHET ÄR ATT VÄLJA DET GODA livet och dårskap att
välja det onda. Vishet är bland annat att frukta
Gud och att vara ärlig mot andra människor,
att vara givmild, att vara strävsam och arbeta,
att nöja sig med sin lott i livet utan att vara
avundsjuk, att vara trogen de människor man
delar livet med. Allt sådant leder till ett bra liv.
Att vara girig, lat, elak och att sträva efter mer
än man förmår, allt sådant leder till ett dåligt
liv. Det finns också en tydlig samhällsstruktur. Kungen står överst på samhällsstegen,
mannen över kvinnan och barnen ska lyda
sina föräldrar.
Vid vår läsning måste vi vara vakna och
alerta. Här finns grälsjuka kvinnor som
männen ondgör sig över, men texter om
hur kvinnor ska undkomma de våldsamma

”
”Tanklösa ord kan såra som svärd, men
den vises tal ger läkedom.”
”Bättre en tallrik kål med kärlek, än en
mör oxstek med hat.”
”Den som söker vänskap överser med
ett fel, den som ältar driver bort sin
vän.”
Citat från Ordspråksboken

männen saknas. Det är kvinnorna som förför, inte männen. Och vad är det för vishet
som förespråkar våld mot barn? Ska vi med
jämnmod acceptera samhällets stereotypa
klassindelning? Vi kan definitivt inte köpa alla
råd med hull och hår. Men om vi fördjupar
oss i de enskilda ordspråken så möter vi en
komplex och lekfull värld. Det som till en
början kan tyckas allt för hierarkiskt, enkelt
och snusförnuftigt leder till frågor och tankar
som vill få oss att fundera över det liv vi fått
och de val vi gör.
Ordspråksboken berättar att det första som
Gud skapade i begynnelsen var visheten (Ords
8:22). Visheten beskrivs i kvinnliga termer
och till Guds stora glädje fanns hon vid Hens
sida genom hela skapelseprocessen. Det berättas att visheten ständigt leker inför Gud och
med människor, en lek som ger glädje till den
som vill följa med på hennes upptäcktsfärder.
När Johannesevangeliets första kapitel berättar att Ordet var hos Gud ifrån skapelsens
första stund (begynnelsen), förstår vi att han
inspirerats av Ordspråksbokens tal om visheten. Och i Matteusevangeliets 11 kapitel vers
16 - 19 berättar Jesus att han och Johannes
döparen hade spelat för folket, men att de inte
ville dansa (läs vishetens dans/lek inför Gud).
Att de sjungit sorgesånger för folket men att

de inte ville gråta (läs vishetens tårar över sin
synd). Istället hade folket sagt att Johannes var
besatt och att Jesus var en drinkare. Men Matteusevangeliets författare slår fast att Johannes
och Jesus kom med vishet.
Ordspråksboken avslutas med ett porträtt
av den perfekta hustrun (Ord 31:10-31).
Denna person är visheten själv. Visst är det
spännande att visheten är en kvinna och det
goda exemplet en hustru.
Du, jag och alla andra kommer förhoppningsvis att göra en del framsteg på vishetens
väg. En perfekt hustru kommer vi nog aldrig
att bli. Mitt i vardagen inbjuds vi ständigt till
lek och dans med visheten.
MAGNUS HESSELSTRAND

. Ordspråken är många, en lagom tankedos
i taget är ett gott råd till den som ger sig i kast
med dem. Njut av dem du gillar och utmanas
av, ”lyft på hatten och gå vidare” inför dem
du inte förstår. Och minns att även dumheter
bär på lärdom. DS.
PS

Bibelläsningsplan mars 2021
Vecka 9 Söndag 28 februari-lördag 6 mars
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
Vecka 10 Söndag 7 mars-lördag 13 mars

Söndag Romarbrevet 3:1-20 Hela mänsklighetens
skuld inför Gud (Jesaja 59:7)
Måndag Ordspråksboken Inledning 1:1-7 (Psaltaren
111:10)
Fortsättning på sidan 15.
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Gudstjänster och möten

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

Februari
28
SÖNDAG 2:a i Fastan
11.00 Gudstjänst
Den kämpande tron. Lars Hermansson. Jonas Blidelius. Musik Emelie
Zlatkovic, Maria och Markus Lundgren. Tillsammans med Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe via Zoom efter
gudstjänsten.

Mars
4
TORSDAG
19.00 Bibelsamtal i fastan
Fångenskapen i Babel och att vara
kyrka på nya sätt. Läs mer på sidan 6.
7
SÖNDAG 3:e i Fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard
Kampen mot ondskan. Marcus Lind.
Eva Milton. Marcus Ottosson. Musik Jacob Wessbo. Tillsammans med
Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe via
Zoom efter gudstjänsten.

18
TORSDAG
19.00 Bibelsamtal i fastan
Evangelium för alla. Om korset och
försoning. Läs mer på sidan 6.
21

SÖNDAG Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Guds mäktiga verk. Stina Holmgren.
Lisa Dawidson. Scouterna medverkar. Tillsammans med Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe via Zoom efter
gudstjänsten.

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

25
TORSDAG
19.00 Bibelsamtal i fastan
Du som gick före oss. Om Jesus i öknen
och Getsemane. Läs mer på sidan 6.
28
SÖNDAG Palmsöndagen
11.00 Gudstjänst
Vägen till korset. Linnea Hagby.
Gunbritt Eriksson. Musik Bibbi
Åhman. Tillsammans med Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe via Zoom
efter gudstjänsten.
29
MÅNDAG
18.00 Andakt i stilla veckan
30
TISDAG
18.00 Andakt i stilla veckan

11
TORSDAG
19.00 Bibelsamtal i fastan
Till jordens yttersta gräns. Om lärjungaskap. Läs mer på sidan 6.

31
ONSDAG
18.00 Andakt i stilla veckan

13
LÖRDAG
13.30 Equmeniakyrkans musikkonferens:
Livesänt storseminarium
Gudstjänst för världens liv. Peter Halldorf. Musik Jacob Wessbo.

1
TORSDAG Skärtorsdagen
18.00 Gudstjänst
Det nya förbundet. Maria Linder.
Jonas Blidelius. Musik Jacob Wessbo.

14
SÖNDAG Midfastosöndagen
11.00 Gudstjänst
Livets bröd. Maria Linder. Musik
Jacob Wessbo. Tillsammans med
Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe via
Zoom efter gudstjänsten.
14

4
SÖNDAG Påskdagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
Kristus är uppstånden. Marcus Lind.
Musik Jacob Wessbo. Tillsammans
med Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe
via Zoom efter gudstjänsten.

April

2
FREDAG Långfredagen
11.00 Gudstjänst
Korset. Marcus Lind. Musik Jacob
Wessbo. Tillsammans med Baptistförsamlingen.

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

Bibelläsningsplan

Lambohovskyrkan
Fram till och med Palmsöndagen, söndag
28 mars är Lambohovskyrkan öppen varje
söndag mellan kl 10.00 och 12.00. Vi håller
en kort andakt varje halvtimme. Vi kan bara
ta emot åtta personer i taget i kyrkan, så du
kan få vänta en stund innan du får komma in.
Uppdaterad information finns i kalendern på
pastoratets webbplats www.svenskakyrkan.
se/slaka-nykil

Fortsättning från sidan 13.

Tisdag Romarbrevet 3:21-31 Rättfärdighet genom
tro (1:a Moseboken 15:1-6)
Onsdag Ordspråksboken 1:8-19 Varning för onda
människor (Romarbrevet 3:9-20)
Torsdag Romarbrevet 4:1-12 Exemplet Abraham (1:a
Moseboken 18:18)
Fredag Ordspråksboken 1:20-33 Visheten talar
(Jesaja 65:11-16)
Lördag Midfastosöndagen: Rubrik: Livets bröd:
Johannesevangeliet 6:1-15, Andra Kungaboken 4:4244, Andra Korinthierbrevet 9:8-10, Psaltaren 107:1-9

Vecka 11 Söndag 14 mars-lördag 20 mars

Söndag Romarbrevet 4:13-25 Löftet till Abraham
gäller alla som tror (Jesaja 53:4-8)
Måndag Ordspråksboken 2:1-22 Visheten som värn
mot det onda (Jakobs brev 1:5-6)
Tisdag Romarbrevet 5:1-11 Räddade genom tro på
Kristus (Jeremia 9:24)
Onsdag Ordspråksboken 3:1-12 Vishet och gudsfruktan (Romarbrevet 12:1-16)
Torsdag Romarbrevet 5:12-21 Adam och Kristus
(Uppenbarelseboken 22:1-5)
Fredag Ordspråksboken 3:13-26 Vishetens välsignelser (Matteusevangeliet 13:52)
Lördag Jungfru Marie bebådelsedag; Rubrik: Guds
mäktiga verk: Lukasevangeliet 1:26-38, Jesaja 7:1014, Romarbrevet 8:1-4, Psaltaren 147:7-15

Vecka 12 Söndag 21 mars-lördag 27 mars

Söndag Romarbrevet 6:1-14 Nytt liv genom dopet
in i Kristus (Första Moseboken 4:7)
Måndag Ordspråksboken 3:27-34 Godhet mot medmänniskan (Matteusevangeliet 5:42)
Tisdag Romarbrevet 6:15-23 Fria från synden (Ordspråksboken 12:28)
Onsdag Ordspråksboken 4:1-27 Maning till vishet
(Lukasevangeliet 10:25-37)
Torsdag Romarbrevet 7:1-6 Fria från lagen (Galaterbrevet 2:16-21)

Fredag Ordspråksboken 5:1-23 Varning för den främmande kvinnan (Hebreerbrevet 4:12-13)
Lördag Palmsöndagen: Rubrik: Vägen till korset: Markusevangeliet 11:1-11, Andra Moseboken 13:6-10,
Hebreerbrevet 2:14-18, Psaltaren 118:19-29

Vecka 13 Söndag 28 mars-lördag 3 april

Söndag Romarbrevet 7:7-25 Lagen på gott och ont
(Andra Moseboken 20:17)
Måndag Ordspråksboken 6:1-19 Vishet i det dagliga
livet (Johannesevangeliet 8:34)
Tisdag Romarbrevet 8;1-11 Ett andligt liv i frihet
(Jakobsbrevet 4;1-12)
Onsdag Skärtorsdagen: Rubrik: Det nya förbundet: Markusevangeliet 14:12-20, Andra Moseboken,24:3-11, Första Korinthierbrevet 10:16-17,
Psaltaren 111:1-5
Torsdag Långfredagen: Rubrik: Korset: Markusevangeliet 15:21-41, Jesaja 53:1-12, Första Korinthierbrevet
2:1-10, Psaltaren 22
Fredag Påsknatten: Rubrik: Genom död till liv:
Markusevangeliet 16:1-8, Daniel 3:19-25, Andra
Thimoteusbrevet 2:8-13, Psaltaren 114
Lördag Påskdagen: Rubrik: Kristus är uppstånden:
Markusevangeliet 16:1-14, Andra Moseboken
15:1-11, Första Korithierbrevet, 15:12-21, Psaltaren
118:15-24
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På intervju

På kyrktorget

Staffan Forslund är ny i församlingsstyrelsen
Vid församlingsmötet den 17 februari gjordes
fyllnadsval till församlingens styrelse. Staffan
Forslund valdes då in. Medljus bad honom presentera sig för tidningens läsare.
Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Uppväxt i Skövde, där jag fann min tro och
blev medlem i församlingen i tonåren. Efter
studier i Göteborg har jag ägnat mitt yrkesliv
åt personalfrågor. Jag är gift med Ingegerd
och vi har två vuxna söner. Anders, som bor i
Estland med sin familj, och Per med sin familj
bor här i Linköping.
De sista 15 åren fram till pensionering
arbetade jag i en internationell roll som personaldirektör inom ett bolag med verksamhet
i ett 40-tal länder. Efter ett hektiskt yrkesliv
har jag nu möjlighet att ägna mig mer åt mina
intressen som matlagning, löpning och skidor
samt musik. Musiken har alltid varit ett stort
intresse. Jag lyssnar gärna på klassisk musik
både på skiva och på konsert. Jag har också
spelat i olika Brass Band bl. a Immanuel Brass
i Stockholm under 10 -12 år. Sedan vi flyttade
hit till Linköping i januari 2020 spelar jag
med Frälsningsarmén här i Linköping samt i
Södertälje på projektbasis. Dessutom har jag
haft förmånen att få medverka i Kapellet i vår
församling. Jacob och jag har för övrigt spelat
tillsammans i Missionskyrkan Södertäljes
Musikkår under de år, som familjen Svensson
bodde i Södertälje.
Har du haft styrelseuppdrag i någon annan församling tidigare?

Min fru Ingegerd och jag var medlemmar i Södertälje Missionsförsamling de 40 år vi bodde
där. Under de åren var jag med i församlingens
styrelse i ett par omgångar. De sista åren var
jag ekonomi- och personalansvarig.
Vilka frågor är du mest intresserad av i församlingens arbete?

För mig är gudstjänsten den mest centrala
16

Staffan Forslund är nyvald ledamot i församlingsstyrelsen.

delen i församlingens liv. Predikan, bön och
musiken i gudstjänsten ska upplevas angelägen samtidigt som den skapar en stund av
stillhet och andakt.
Något du vill hälsa Medljus läsare?

Vi flyttade hit till Linköping för ungefär ett år
sedan och blev varmt välkomnade. Vi hann bli
medlemmar i församlingen innan vi hamnade
i karantän, eftersom vi är 70-plussare. Nu ser
vi fram emot att träffa er alla på gudstjänster
och i andra sammanhang i vår fina kyrka,
när vi så småningom kan återgå till ett mer
normalt liv.
Vi ser fram emot att få träffa dig och alla andra

på gudstjänster och andra sammanhang igen.
Vi önskar dig och övriga styrelsen allt gott i
arbetet med allt som behöver beslutas och
verkställas.
BIRGITTA JACOBSSON

Grupp bildas för utemiljön kring kyrkan

Ledningsgruppen för fastighet har ett önskemål om att en grupp bildas för att ansvara
för utemiljön kring kyrkan. Det handlar om
höst- och vårstädning, att se till rabatterna
mm. Ingen arbetsbeskrivning finns ännu,
men det kan nog gruppen själva komma fram
till. Vi, Arne och Birgitta Jacobsson, har tagit
på oss att vara kontaktpersoner för en sådan
grupp. Det betyder att
• du, som brukar ta hand om någon del av
utearbetet, gärna talar om vad du brukar
göra för oss.
• du som får ett ryck och gör något, som du
ser behövs, också talar om det efteråt, så vi
vet vad som är gjort.
• du, som kan tänka dig att göra en insats då
och då, gärna ger oss ditt namn, så kan vi
höra av oss vid behov och kolla om du kan.
Vi hoppas på en liten glad ”grön” grupp
som kan se till att vår utemiljö håller sig fin.
Kontakta oss!
ARNE JACOBSSON 0702919913 ARNJAC43@GMAIL.COM
BIRGITTA JACOBSSON 0709370092 BIRJAC46@GMAIL.COM

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 kulturfronten
lationer, barnbok, spelutveckling och måleri.
Så det blir en härlig variation av olika
konstnärliga uttrycksätt. Olika personer,
olika uttryck, vilket är ett signum för skolans
konstutbildning.
Utställning öppnar måndag 8 mars och
pågår till och med söndag 11 april.
På grund av pågående pandemi kommer
det inte att bli någon vernissage. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer
att följas. Vi begränsar antalet samtidigt
närvarande och uppmanar besökarna att
hålla avstånd.
MAJA ALMQVIST
FÖRESTÅNDARE FÖR KONST & DESIGNSKOLAN
LARS HESSELSTRAND
GALLERIGRUPPEN

Kommande utställningar i Galleri Magnifik

Premiär för Liljeholmens elevutställning

Vi är mycket glada att ha en elevutställning
med Liljeholmens folkhögskola, Konst &
Design. Det är första gången de ställer ut i
vårt Galleri. Skolan som ligger i Rimforsa har
förutom konstlinjen, en musiklinje, bibelskola, diakoniutbildning och en allmän kurs.
På Konst & Designskolan går eleverna ett, två
och ibland tre år, beroende på vad syftet med
utbildningen är för den enskilda. Många av
eleverna vill komma in på en konsthögskola
och då krävs det stora förkunskaper.
Några vill lägga grunden för att fortsätta

jobba vidare på egen hand efter avslutad utbildning. Lärarna på konstutbildningen är
förutom pedagoger också yrkesverksamma
konstnärer, vilket uppskattas av eleverna.
På denna utställning kommer eleverna att
visa arbeten från både första och andra året.
Det blir måleri i flera olika tekniker, såsom
akryl, olja, akvarell och torrpastell. Det kommer också bli keramik från kursen i keramisk
formgivning och en del spännande projekt
från designkursen.
Tvåorna kommer också att visa sina stora
projektarbeten från hösten och då med instal-

Efter Liljeholmens elevutställning blir det
ytterligare en elevutställning och då med
Lunnevads Folkhögskola, som sedan 2016
haft sina ”vårsalonger” hos oss. Från mitten
av april och en månad framåt finns den i
Galleriet.
Gallerigruppen tycker det är trevligt att
stötta skolornas konstutbildningar genom
att ge eleverna möjlighet att visas sin konst
i vårt Galleri.
Elevutställningar har stor bredd vad gäller olika tekniker och uttryckssätt. Utöver
målningar blir det grafik, skulpturer, digital
bildbehandling mm. Genom åren har det
visat sig att flera av våra utställare i galleriet
har börjat sin konstnärliga bana med att vara
elev på någon av dessa folkhögskolor.
I nästa Medljus kommer mer information
om denna utställning.
Från 22 maj till 15 augusti blir det Sommarutställning med församlingsanknutna
utövare av måleri och hantverk.
Inför hösten har 3 olika utställningar bokats
in: Peter Klasson, Tina Liljegren m.fl. och
Morgan Johansson. Mera om dessa utställningar kommer i senare nummer av Medljus.
GALLERIGRUPPEN
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På ekumeniska fronten
Världsböndagen firas första fredagen i mars, men i år kan vi
pga pandemin inte fira denna
dag tillsammans. I gudstjänsten
söndag 7 mars får vi i stället vara
med i bön tillsammans med kvinnor runt om i världen och ta upp
en ”digital utgångskollekt” till de
stipendier som delas ut till kvinnor runt om i världen.
Världsböndagen är en världsvid ekumenisk kvinnorörelse.
2020 firades Världsböndagen
på 79 språk i 100 länder och
samlade ca 1,5 miljoner gudstjänstbesökare. I Sverige hölls
böndagssamlingar på hundratals
platser från Luleå och i norr till

Livet i Lambohovskyrkan
Lund i söder.
Varje år är det ett land som
förbereder ett gemensamt gudstjänstmaterial, i år med temat
Bygg på en stadig grund.
Kvinnor i Vanuatu, som är en
övärld i Söderhavet, har förberett
programmet för årets världsböndag. Människorna är hårt drabbade av naturkatastrofer så temat
är högst relevant för dem.
Temat för böndagen – Bygg
på en stadig grund! – är hämtad
från Matt 7:24-27och handlar
om att leva vist. Texten utgår från
Jesu undervisning om vikten att
bygga livet på en stadig grund
som kommer att bestå i livets
olika prövningar. Hela undervisningen i Matteusevangeliet,
kapitel 5–7
fokuserar på
två saker, hör
och handla eller
lyssna och gör.
Kvinnorna i
Vanuatu uppmanar oss att
stå upp och
bygga våra hus,
våra nationer
och vår värld
på Jesu ord.
Allt vad du vill
att människor
ska göra för
dig, det ska
du också göra
för dem (Matt
7:12). Detta är
vår fasta grund
och vårt huvudbudskap.

Kvinnor i Vanuatu i Söderhavet, har förberett årets världsböndag.
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Fira världsböndagen!

Ljusbärare i Lambohovskyrkan.

Livet i Lambohovskyrkan

Livet i Lambohovskyrkan går
vidare i den tid som är. Det
känns gott och meningsfullt
att ha startat ”Öppen kyrka”
på söndagar kl 10.00-12.00. Det
innebär att kyrkan är öppen för
bön och ljuständning och varje
halvtimme firas det andakt.
Vi har också fått säga ”hej
då” till församlingsherde Leif
Jarlbjörn, som har gått vidare
till tjänst i St. Johannes församling i Norrköping. Leif har
betytt mycket för församlingen
och det är i stor tacksamhet,
som vi ser tillbaka på hans tid i
Lambohovskyrkan och önskar
honom Guds välsignelse i sin
nya tjänst.
Under februari och början
av mars kommer Göran Häggström att vikariera som präst

i Lambohovskyrkan. Göran
var tidigare kyrkoherde i Slaka
Nykils pastorat, så han känner
väl till församlingen och människorna.
Göran lämnar sedan över
vikariestafettpinnen till Margreth Gårdelöf, som vikarierar
i församlingen fram till sommaren. Margreth är Slakabo
och har arbetet som kantor i
Slaka församling för cirka 30 år
sedan, innan hon utbildade sig
till präst, så även hon är bekant
med Lambohovskyrkan.
Till sommaren kommer
sedan Helena Stenhammar som
ordinarie församlingsherde.
Det blir roligt att möta både
nya och gamla bekantskaper
framöver i Lambohovskyrkan.
MARIA ÅKERSTRÖM KYRKOHERDE

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 Jag tror, att vårt sätt att vara mot varandra och människor vi möter i vår omgivning, påverkar
mer än vi kan ana.

Välkommen till intervju i Medljus Jonas Blidelius!
Berätta om ditt första möte med kristendomen!

att använda så kallade lekmannapredikanter.
Berätta om tankarna bakom denna verksamhet!

Jag är uppvuxen i en kristen familj, så den
kristna tron har alltid varit en naturlig del i
mitt liv. Jag tog mitt första aktiva beslut att följa
Jesus i femårsåldern. Det var på ett barnmöte
på Löttorps Camping. Då mina föräldrar var
aktiva i pingstkyrkan i Katrineholm föll det sig
naturligt att jag deltog i Söndagsskolan, barnkör
och pysselgrupp. Detta ledde fram till att jag
valde att låta döpa mig när jag var 8 år.

Jag vet inte om det är ett medvetet grepp eller inte. Från min sida har det handlat om att
försöka ställa upp, när det behövs. Min första
predikan i Baptistkyrkan var allt annat än
planerad. Jag skulle leda gudstjänsten och på
söndagsmorgonen ringde vår dåvarande pastor
Pelle Bark och berättade att han och familjen
var magsjuka. Jag talade om för honom att jag
löser det och satte mig och samlade några tankar
kring dagens predikotext.
Sedan har det blivit några fler tillfällen, framförallt för att täcka upp under semestrarna i juli.

Berätta lite om din uppväxt.

När jag var fem och ett halvt år tog mina föräldrar ett beslut, som kom att ändra karaktären
på min uppväxt markant. Pappa, som arbetade
på Sparbanken, sökte och fick en tjänst i ett
biståndsprojekt i Botswana. Detta var ett stort
steg att ta 1978 och det var med spänning vi lyfte
från Norrköpings flygplats med siktet inställt på
södra Afrika. Vi bodde där i 2,5 år och flyttade
sedan hem till Sverige.
Efter två år här var det dags för en tvåårsperiod i Tanzania. Där fanns det ingen lämplig
skola i närheten, så jag fick bo på internat.
Det var en liten skola, med 9 svenska och tre
tyska elever, som drevs av Lutherska missionen,
Svenska kyrkan och EFS. Det fanns ingen el i
byn, förutom två timmar på kvällen när man
startade generatorn kopplad till byns majskvarn.
Sen var det dags för Sverige och högstadiet.
Jag kan erkänna att det skolbytet blev en kulturchock.
Efter ytterligare två år var det dags för två år
i Kenya, där jag fick gå nian och första året på
gymnasiet på Svenska skolan i Nairobi.
Hur har denna uppväxt påverkat dig?

Jag tror att den har utrustat mig med en
flexibilitet. Jag kan snabbt anpassa mig till nya
situationer och omständigheter. Jag upplever att
jag fått en enorm livserfarenhet med förmåga

Jonas Blidelius.

att se saker från olika perspektiv och med olika
kulturella glasögon.
Samtidigt som min uppväxt gett mig otroligt
mycket positivt så har det periodvis varit jobbigt. Jag upplevde under framförallt tonåren i
Sverige en rotlöshet och ett visst utanförskap.
Kompisgänget i Katrineholm hade en intakt
gemensam historia, där jag under perioder inte
varit med och mina erfarenheter passade inte
in. Kommentaren ”Nu kommer han dragande
med sitt Afrika igen…” dök upp med jämna
mellanrum och, om än med en skämtsam ton,
blev en sorts markering.
Härom söndagen hörde jag dig sjunga solo på
ett sätt som berörde mig. Hur har du fått hjälp
att utveckla din sångröst?

Jag har alltid tyckt om att sjunga och i övre
tonåren fick jag möjlighet att under ett år ta
sånglektioner. Annars har det mest varit att tralla
på i olika körer.
Flera somrar har ju Baptistkyrkan och Missionskyrkan haft gemensamma gudstjänster. Någon
gång predikade du som lekmannapredikant.
Efter vad jag förstår är det ett medvetet grepp

Alla måste vi försörja oss med något. Hur ser din
nisch ut?

Jag är ”spadgubbe”. Jag jobbar som egenföretagare främst inom bemanning. Det innebär att
jag hyr ut mig själv till företag som behöver extra
arbetskraft. Mestadels handlar det om mark- och
anläggningsjobb, men även grönyteskötsel, snöröjning och flaggvakt vid vägarbeten.
Har du några visioner om hur den kristna tron
kan föras vidare till nuvarande och kommande
generationer?

Jag har märkt, under de år som jag varit scoutledare i Betania Ledberg, att denna verksamhet
gör avtryck hos både barnen och deras föräldrar.
De flesta av våra scouter kommer från familjer,
som inte har en naturlig kontakt med kristen tro
och någon församling. Genom vårt engagemang
i barnen, och att vi även lägger vikt vid att bygga
relationer med föräldrarna, märker vi att vi får
förtroende och engagemang från hela familjer.
Jag tror, att vårt sätt att vara mot varandra och
människor vi möter i vår omgivning påverkar
mer än vi kan ana. Den omsorg vi visar barnen i
verksamheten och deras föräldrar öppnar dörrar
och gör att vi når fram till personer som annars
aldrig skulle komma i kontakt med tron.
JONAS BLIDELIUS I DIALOG MED ROLF MALMBERG

