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Genvägar eller senvägar?
NÄR VI TALAR OM KORSET och vad Jesus Kristus har 
gjort för oss är det ofta svårt att förstå med 
förståndet. 

Gud har skapat oss med ett inre som ibland 
blir tomt och sökande. Vi söker efter allt vi kan 
komma på som skulle kunna fylla vårt tomma 
inre. Men det finns bara EN som kan fylla detta 
tomrum som finns nedlagt i oss. Och det är Jesus 
Kristus. Hur mycket eller lite vi förstår – så är 
Jesus svaret för en lidande värld. Det finns inga 
genvägar till Gud den Högste – det finns bara 
en väg och det är genom Jesus Kristus. Han som 
kom för att vi skulle få frid med Gud. 

Jag letar gärna genvägar. Och jag tror att det 
finns fler som är som jag. Jag vill gärna tro, att 
jag kan komma nära Gud utan att behöva öppna 
min Bibel, för att lära känna Gud mer. En del 
som jag pratat med säger: ”Det är så svårt att få 
till det”. Det tycker jag med. Vägarna till att inte 
läsa Bibeln tycks oändliga. Men det finns bara en 
väg för att lära känna Gud mer. Det är genom 
att läsa Bibeln. Det spelar ingen roll, när du gör 
det och hur mycket du gör det eller hur lite du 
gör det. Det viktiga är att du gör det. Att lära 
känna Gud – sker genom att läsa om honom i 
den bok, som vi har fått till oss genom många 
andra människors vandring.

IBLAND TROR VI ATT DET ÄR en senväg att läsa Guds 
ord. Att det är något vi måste få till i en redan 
hektisk vardag eller helg. Men sanningen är den, 
att när vi läser Guds ord och ger Herren tid – det 
är då vi får genvägar genom livet. Herren är ett 
sådant starkt vittnesbörd för hur vi ska leva våra 
liv och för vem vi lever. Vi lever inte för att göra 

andra människor glada och tacksamma. Vi lever 
för Herren. För att Han har skapat oss och för 
att vi ska spendera evigheten tillsammans med 
honom. Vill vi göra hans vilja – om du någon 
gång funderat på vad hans vilja för ditt liv är – så 
är det mycket enkelt. Det är att läsa Guds ord – 
och överlämna din dag i hans händer.

När jag ska förbereda en predikan har jag 
väldigt ofta predikotorka – för jag tänker: ”Hur 
ska detta gå? Det kommer aldrig att lösa sig”. 
När jag försöker skriva en predikan, ett bibelstu-
dium, en text i egen kraft – blir det inte mycket 
av det. Men, lugnar jag mig, kommer ned i 
varv – mest genom att ropa på Gud att jag inte 
kan detta – så brukar det vara som en stilla röst 
i mitt inre som säger: ”Läs Guds ord.” Men jag 
hinner inte läsa Guds ord – jag ska ju skriva en 
predikan. ”Läs Guds ord”

OCH SEN VET JAG INTE vad som händer – men det är 
som ett gudomligt ingripande varje gång. Och 
jag tänker, att det är så med allt i livet. Vi tror 
att vi kan klara oss själva – utan Gud. Men det 
kan vi inte. Gud har inte skapat oss för att vi 
ska leva utan honom. Utan för att vi ska leva 
med honom. Tillsammans i en samstämmighet, 
där Gud får leda oss genom varje del av livet. 
Du kanske inte kan få lösningen på ditt alldeles 
specifika problem. Men genom daglig matning 
av Guds ord – kommer Gud att tala till dig på 
det sätt, som du behöver och inte så som du tror 
att du behöver.

Guds ord är levande och verksamt. Och det 
är utandat av Gud för att vägleda och tillrättavisa 
och ge kärlek, glädje och hopp i en värld som 

Linnea 
Hageby

PASTOR

ser totalt hopplös ut. Han älskar oss människor. 
Och vill att vi ska få del av det som han älskar 
och ser som härligt och vackert.

Jag tror på Gud Fadern den Allsmäktige och 
på Hans Son Jesus Kristus och på den Helige 
Anden, som leder oss in i en djupare gemenskap 
med Honom som skapat oss och älskar oss.

DET ÄR INTE ALLTID ENKELT att läsa Guds ord. Men jag 
ser, att när jag försöker undvika det, blir det en 
senväg i mitt liv. Men när jag ger tid till att läsa 
och be – då öppnar Gud dörrar, som jag inte 
ens visste var stängda. Gud är så underbart god 
och han älskar oss så underbart mycket. Vi är 
hans ögonstenar. Hur våra liv än ser ut, vad du 
och jag än tampas med, så är Gud så underbart 
god och så kärleksfull mot de som tillber och 
längtar efter honom.

Jag ber att ni som församlingar, Baptistkyr-
kan och Missionskyrkan, ska bli en församling 
som längtar efter att SE Guds ansikte mer och 
mer. Och att det är er enda längtan. Längtan att 
få förenas som en församling och SE vad Gud 
kommer att göra i denna konstellation och vad 
han kommer att välsigna, när ni vänder er till 
Herren och frågar om hans vägledning. För om 
det är någon som kan vägleda och öppna stängda 
ögon, så är det vår Gud.
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RPG i Missionskyrkan vill här ge lite 
information som kan vara av betydelse, 
mycket med tanke på att vi ännu inte 
kan bjuda in till RPG-samlingar och 
där dela med oss av information. Den 
10 mars sammanträdde Region Öst-
ergötlands pensionärsråd, där RPG är 
representerade.  

Vi informerades då om mina vårdtjäns-
ter på 1177 och appen Din vård. Vidare 
fick vi information om sjukresor allmänt 
och också om sjukresor vid vård i annan 
region. Information om vårdval ögonsjuk-
vård var också på agendan.

Den avslutande informationen vid 
detta möte var att chefsläkare Kerstin 
Jonsson var inbjuden att informera om 
Vaccinationsläget i Östergötland med 
tanke på Covid-19. Man har ju börjat med 
de äldsta personerna, så kanske några som 
läser detta nu har blivit vaccinerade. Det 
framkom att vi som är mellan 75 och 80 
år är i antal omkring 25 000 i Östergöt-
land, så därför har man gjort indelningen 
i 77 år och uppåt, därefter 75-76 år. Det 
framkom också att det finns riskgrupper 
som måste få sin vaccinering så fort som 
möjligt. Det känns onekligen skönt att 
veta att det finns väl utarbetade planer 
och så får vi också i våra böner be Gud om 
hjälp och ledning i denna situation, som 
vi alla på olika sätt befinner oss i.

BIRGITTA LARSSON, TEL 0768-313066

RPG med i regionens råd

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

På församlingsfronten

Vi går samman och öppnar upp – vilken chans!

I förra numret av Medljus berättade vi 
om det historiska beslut som Linköpings 
Missionsförsamling och Linköpings Baptist-
församling fattade i januari och februari om att 
gå samman till en församling. Ragnar Asserhed, 
reflekterar här över vilka möjligheter det ger för 
framtiden.

Även om det skulle ta ett år till så kommer 
våra församlingar så småningom att kunna 
fungera som vanligt med gudstjänster och 
all möjlig verksamhet. Samtidigt sker ett 
historiskt samgående mellan två gamla kyrkor 
i Linköping. Jag menar, att detta ger oss en 
enorm chans att förändra och förnya, när vi 
kommer samman och öppnar upp. Tänk om 
vi skulle ta vara på den möjligheten!

JAG TÄNKER SÅ HÄR: Det finns minst fyra grup-
peringar som har möjlighet att växa samman 
till en enda mångsidig gemenskap. 

Det är en baptistförsamling, som är del i ett 
stort globalt nätverk och med en rik tradition 
av bra former för att vara församling. Det är 
en missionsförsamling med stora lokaler och 
stark vilja att utvecklas och växa. Det är vidare 
en invandrarförsamling främst från Mellan-
östern med erfarenhet av att vara kristen 
församling mitt i en omgivning dominerad 

Om avstånd och närhet
Avstånd kräver höga rop och stora gester,
närhet inte viskning ens.
Innerst in i tystnad tomhet 
är Din Gud närmare än allt som finns.

RAGNAR ASSERHED

av annan tro. Det finns även en 
inflyttarförsamling främst med unga 

människor från olika delar av Sverige och 
olika traditioner av församlingsliv. 

JAG ÄR DESSUTOM ÖVERTYGAD om, att det finns 
en stor grupp människor i vår stad som nu 
står på vänt för att gå med i den nyskapade 
Equmeniakyrkan i Linköping.

Att gå samman måste få innebära att man 
får möta respekt för sin egen tro och erfaren-
het genom att inbjudas till att få tillföra något 
av sitt eget till helheten.

”Utmaning” har nästan blivit ett överut-
nyttjat ord. Vi kan istället tala om ”kallelse” 
i betydelsen att göra och gestalta det Gud vill 
i vår egen tid.

RAGNAR ASSERHED



På intervju

Påskhelgen är nära! Medljus har ställt föjande 
frågor till några församlingsmedlemmar inför 
årets påskhelg:
•	 Hur ska du fira påsken i år?
•	 Vad betyder påsken för dig?

Ebba Tholander
Jag vet ännu inte hur jag ska fira påsken i år. 
Jag brukar vanligtvis planera saker ganska 
långt i förväg. Men på grund av pandemin 
har jag börjat tänka om och istället göra 
saker rätt så spontant. Detta för att inte bli 
ledsen och besviken, om det inte blir som 
tänkt utan tvärtom, att glädjas över att något 
faktiskt blir av. Så länge jag och min familj 
mår bra och kan fira påsken tillsammans, så 
är jag nöjd. Det är det som är viktigt för mig. 
Resten löser sig.

För mig betyder påsken att fira den största 
högtiden inom kristendomen till minne av 
Jesu lidande, död och uppståndelse. Jag bru-
kar till exempel gå till kyrkan på påskdagen 
med min familj och fira gudstjänst för att prisa 
och ära Gud genom lovsång, bibelläsning och 
bön. Det är en riktig glädjefest. Gud älskade 
världen och sände sin ende son till jorden 
för att rädda oss människor, som trodde på 
honom. Jesus blev korsfäst och dog för våra 
synder, därför att vi skulle få evigt liv. Han be-
segrade döden och kärleken vann. Det är stort 
och mäktigt! Påsken för mig betyder också att 
umgås med familj och vänner och bland annat 
dekorera hemmet med olika sorters färger och 
påskpynt samt att på påskafton äta god mat 
och sötsaker och leta efter påskägg.

My Jobrant
I år vet jag inte riktigt hur jag och min familj 
ska fira påsk. Annandagsgudstjänsten är en 
av mina favoritsöndagar, då det är så festlig 
stämning. Det står i sådan kontrast mot lång-
fredagen, som är mer dämpad. I år får vi nog 
delta i firandet via youtube. Det lutar åt att 

vi firar på hemmaplan i familjen och kanske 
träffar några vänner utomhus och låter barnen 
leta påskägg.

För mig är påsken en tid för fest. Veckorna 
mellan nyår och påsk är långa och mörka. Det 
kan vara en ganska tröttsam tid på året. Då 
kommer påsken som ett avbrott. Vi får fler 
tillfällen att i vanliga fall komma till kyrkan 
och påminnas om det som en gång skett. När 
jag var liten tyckte jag alltid, att julen var den 
bästa högtiden i kyrkan, men nu tycker jag att 
påsken istället ligger högst på listan. Kanske 
är det för att påsken sammanfaller med en 
sån underbar årstid, då ljuset får segra på 
många sätt. 

Lars Wittheden
Efter julens budskap om Jesu födelse kommer 
påskens med Jesu lidande, död och uppstån-
delse. Jesus lever och ljuset kommer tillbaka! 
Detta är kärnan i min kristna tro. Det ger 
mig hopp och förtröstan, oavsett allt som sker 
runt omkring.

I år får vi inte vara tillsammans i kyrkan 
och höra påskropet: Kristus är uppstånden! 
Ja, han är sannerligen uppstånden! Jag gläder 
mig åt att ändå kunna se den livesända påsk-
dagsgudstjänsten.

Påsken brukar vara en glad tid, när ljuset 
och värmen kommer tillbaka. Vi brukar träffa 
barn, barnbarn och vänner för att fira tillsam-
mans. I år blir det dock inga fysiska kontakter, 
men vi hoppas på att snart få bli vaccinerade, 
så att vi kan umgås normalt igen.

Tack för era innehållsrika tankar inför påsken!
GUDRUN EKLUND

Vad betyder påsken för dig?

Ebba Tholander, Lars Witt-
heden och My Jobrant be-
rättar om sitt påskfirande.
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På intervju

Domprost Peter Lundborg kan nu titulera sig 
”friherre” också, eftersom han nu har slutat sin 
tjänst i Domkyrkoförsamlingen och gått i pen-
sion. Medljus har fått ett samtal (via mail) med 
hans efterträdare, Mattias Bähr, för att presentera 
honom, som är ny medarbetare i en av våra sam-
verkansförsamlingar. 

Mattias, berätta lite om dig själv! 
Jag heter Mattias och är 48 år. Min fru och jag 
har fyra barn, så jag är mycket tonårsförälder. 
Vi har även en hund, Bella, vår beagle, som 
är en del av familjen. Vi har bott i Nyköping 
under barnens uppväxt och där har jag varit 
präst i över 20 år. Jag har alltid tyckt om 
sport och spelar gärna tennis och squash. Att 
läsa är också en avkoppling för mig, då gärna 
historiska böcker. Jag har faktiskt bott i Lin-
köping under två år, när jag läste till präst, så 
jag har cyklat runt på gatorna här i stan när 
jag var lite yngre.

När tillträdde du din tjänst och vad innebär den 
för arbetsuppgifter?
Jag började som domprost den 1 februari, så 
jag har knappt hunnit bli varm i kläderna. För 
mig är det viktigt att göra saker tillsammans, 
så just nu är jag ute i församlingarna för att 
träffa mina nya medarbetare och skapa mig 
en bild av hur arbetet i de nio församlingarna 
i pastoratet ser ut. Sen innebär det även att 
finnas med i domkapitlet och i stiftets arbete.

Vad brinner du mest för i ditt arbete?
Jag tänker att kyrkan ska vara en öppen plats 
dit människor kan komma från olika håll, där 
en del bara tittar in en stund och andra vill 
fortsätta gå kontinuerligt, men man ska känna 
sig hemma och man ska kunna få växa i olika 
takt. Kyrkan måste kunna vara ett hem för 
många olika människor. Det är där vi möts. 
Samhället är ganska segregerat. För mig är 
det viktigt att kyrkan inte får bli segregerad. 
Gudstjänstlivet är viktigt och jag vill jobba 

med både bredd och djup. Min vision är att 
nya människor ska få hitta in till tron. Det är 
det viktiga och tron kan uttryckas på många 
olika sätt. Därför är det viktigt att det finns 
en mångfald. 

Coronapandemin, på vilket sätt påverkar den 
arbetet? 
Corona har kastat om jättemycket som 
ingen hade en aning om och vi måste jobba 
på ett annat sätt. Kyrkan har ju, som hela 
samhället, blivit mycket mer digital. Jag tror 
väldigt mycket på att inte vara så rädd för 
förändringar. Man kan inte hålla fast vid att 
det måste se ut på ett visst sätt. Då blir det 
jobbigt. Världen förändras hela tiden och man 
får tänka att det finns något gott i det.
Att samarbeta mellan samfunden, hur ser du på 
det och har du erfarenheter av det sedan tidigare 
tjänster?
Min pappa var pastor i pingstkyrkan, så jag 
har växt upp och känner mig hemma i fri-
kyrkan. Det är viktigt att be tillsammans och 
olikheten kan berika, när vi har respekt för 
varandras traditioner och nyfiket lär oss mera. 
Jag ser fram emot att möta många av mina 
andliga syskon i Linköpings olika kyrkor.

Vad gör du helst en ledig dag? 
Jag gör gärna något aktivt tillsammans med 
min familj och vår hund. Sen lär jag mig gärna 
något nytt i möten med andra människor. 
Jag tycker om att diskutera och att vända 
och vrida på saker. Jag gillar det här att man 
förädlar varandras tankar.

Senast lästa bok?
Senast lästa bok är Dave Eggers Heroes of 
Frontiers och Kjell Westös Tritonus. Sen 
tycker jag fortfarande om serier. Det finns en 
Tintin-kärlek sen barndomen. Jag fick Kapten 
Haddocks svordomsbok i julklapp.

Älsklingsrätt? 
Jag är ju svag för kroppkakor och sushi. Dock 
inte samtidigt.

Dold talang? 
Den är dold även för mig. Jag är väldigt 
nyfiken.

En film eller serie du gärna ser? 
Weissensee om en familj i Östtyskland, The 
Crown och sportkanaler.

En känd person du gärna skulle äta middag med? 
Jag skulle gärna äta middag med Dag Ham-
marskjöld. Det vore spännande att fundera 
vidare kring vissa av hans tankar i boken 
Vägmärken.

Något annat du vill berätta/hälsa till Medljus 
läsare? 
Jag ser fram emot att få möta er på stan och 
i gemensamma gudstjänster.

Tack, Mattias, nu vet vi lite mer om vem du är. 
Vi önskar dig allt gott i din tjänst. Vi hoppas 
också att snart kunna få möta både dig, vår 
egen församling och andra trossyskon i guds-
tjänster. Digitalt är bra, men på gemensam 
plats är bättre, det är i alla fall min känsla. 

BIRGITTA JACOBSSON

Mattias Bähr är ny domprost i Domkyrkoförsamlingen

Mattias Bähr är ny domprost i Linköping.
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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

Restriktioner på grund av pandemin
Nu är det ca ett år sedan som vi fick de första 
restriktionerna från Regeringen och Folk-
hälsomyndigheten. Styrelsen och kollegiet 
har försökt att justera verksamheten i vår 
församling efter bästa förmåga utifrån det 
som har gällt för stunden. Vi följer hela tiden 
utvecklingen och lyssnar in nya restriktioner. 
Vi vet också av erfarenhet att det kan svänga 
fort, så därför arbetar vi för att vara förberedda 
om det kommer förändringar som gör att vi 
till exempel kan öppna gudstjänster och caféet 
för besökare. På vår hemsida kan man följa 
utvecklingen och blir det stora förändringar 
gör vi utskick i brev och mail.

ANNA GARDSTRÖM ORDFÖRANDE I FÖRSAMLINGEN

Alla välkomna på Alpha-avslutning
Tisdag 6 april kl 17.30 har vi Alpha-avslutning 
för denna omgång. Vi har varit en grupp som 
träffats digitalt sen januari för att fördjupa oss 
i tron och bemöta vår längtan efter Gud. Det 
har vi gjort genom att se föreläsningsfilmer, 
som vi sedan samtalat om i storgrupp eller i 
smågrupper och avslutat med att be tillsam-
mans. Den sista träffen är en öppen samling, 
där du är välkommen att prova på Alpha! 
Temat den gången är ”Vad ska jag med kyr-
kan till?”. Du får länk till samlingen och till 
föreläsningsfilmen genom att kontakta pastor 
Maria Linder. Varmt välkommen med!

LEDARNA MARIA LINDER, JÖRGEN THOLANDER
OCH ANNA RANGSJÖ

Digitalt kyrkkaffe! 
Under den här perioden när vi firar gudstjänst 
via Youtube har vi också inbjudit till digitalt 
kyrkkaffe. Vi har inte varit jättemånga som 
varit med. Vi träffar gärna fler av er för att 
fika ihop, prata med varandra och se varandra, 
även om det är via en dataskärm! 

På påskdagen skulle vi gärna se att vi blir 
extra många som har firat gudstjänst tillsam-
mans och sedan också fikar ihop. Har du en 
dator eller padda med kamera i, klicka på 
länken som finns i anslutning till gudstjäns-
ten. Välkommen med till ett stort kyrkkaffe!

EVA  MILTON

Tidningen Medljus
Enligt beslut delas tidningen Medljus ut 
gratis till alla medlemmar. Naturligtvis har 
vi ändå kostnader för framställningen av 
tidningen och portokostnad för utskick. 
Här kan du hjälpa oss med en frivillig gåva 
genom att betala in på bankgiro 572-79 38. 
Framställningskostnaden beräknas till 195 
kr per år, portokostnaden minst 16 kr per 
tidning som skickas ut. Se det som en gåva 
till församlingen. Vill du hellre ha tidningen 
digitalt hemsänd via e-post kan du höra av 
dig till församlingsexpeditionen.

Hjälp till i samband med vaccination!
Region Östergötland genomför massvacci-
nering i Missionskyrkan till och med 30 juni, 
måndag-lördag kl 07.00-20.00, och söndagar kl 
13.00-20.00. Alla dessa tider behöver beman-
nas 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 upp-
skattat 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
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På kyrkbacken

Jesus har varit där före dig

Lars 
Hermansson

SJUKHUS- OCH BAPTISTPASTOR  

På regionfronten

Sommaren förbereds på Klintagården
Även om vi fortfarande har rekommen-
dationer och restriktioner att förhålla oss 
till och det finns mycket osäkerhet i all vår 
planering, så förbereder vi nu för en sommar 
på Klintagården. I år blev februari en riktig 
vintermånad med mycket snö och kyla, även 
på Öland. Men nu, när snön har smält och 
solen värmer, så är det full fart på gården. 
Personal skall anställas, program planeras, 
duschar renoveras, sängar skall bytas m m. 

14-22 april bjuder vi in till arbetsdagar inför 
gårdens öppnande. I samband med arbetsda-
garna hållas ett digitalt årsmöte. Under maj 
månad har några konfagrupper bokat helpen-
sion. Till midsommar räknar vi med att börja 
vårt sommarprogram. Bokningar av boende 
för sommaren är också igång.

Även om vi tror på och planerar för en 
sommarsäsong så är vi väl medvetna om rå-
dande situation och vad vi har att förhålla oss 
till. Men med förra sommarens erfarenhet så 
räknar vi med att det kommer fungera även 
i år. Följ oss gärna via www.klintagarden.se, 
Facebook och Instagram. 

Tack för omtanke, förböner, gåvor, arbets-
insatser och besök. Det är detta som gör det 
möjligt att driva och utveckla Klintagården.

MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE PÅ KLINTAGÅRDEN

PÅSKENS BUDSKAP ÄR SÅ CENTRALT för vår kristna tro. 
Jesus dog av kärlek till oss och gav oss befrielse 
genom att utstå så mycket lidande. Och han 
besegrade döden!

Varje dag fylls mina sinnen av tacksamhet 
över att ha det så bra. Det är inte alls själv-
klart. Tänk att vara 60 år och inte behöva mer 
medicin än lite allergitabletter mot pollen osv. 
Vi bor bra, jag har fantastiska arbetsplatser 
och vi är tacksamma över friska barn som 
det går bra för.

När jag nästan dagligen möter människor 
som inte alls har det lika bra, så förstår jag 
att vara ännu mer tacksam. Ibland träffar jag 
patienter i min egen ålder som har kroniska 
sjukdomar som gör dem väldigt begränsade, 
eller de som vet, att de inte har många veckor 
kvar att leva. 

Det var inte så länge sedan som jag kunde 
ha dött i ett drunkningstillbud. Min familj 
och jag är oerhört tacksamma till den broder 
som räddade mitt liv. Vi vet ingenting om 
morgondagen och med stor ödmjukhet får 
vi möta varje dag som en gåva. 

GANSKA OFTA HÄNDER DET att jag gnolar på Evert 
Taubes sångstrof ur Så länge skutan kan gå: 
”Och vem har sagt att just du kom till världen 
för att få lycka och solsken på färden?” 

Det händer ganska ofta att jag får frågan 
från svårt drabbade medmänniskor: ”varför 
händer detta mig” Det finns ett eller flera 
religiösa tankefel i den frågan. En psykolog 
jag hörde på en föreläsning vände helt enkelt 
på perspektivet. ”Varför inte just jag?” 

Det är märkligt att man undvikit den 
frågan tidigare inför andras lidande, som 
t.ex. våra afrikanska syskon som knappt har 
någon sjukvård alls, eller de som drabbats av 

Ebola osv.
Om Gud älskar alla människor lika mycket 

kan han ju inte särbehandla mig, som är en 
bortskämd västerländsk man med alla möjliga 
andra previlegier. Om jag varit Gud skulle 
jag hänvisa sådana som mig allra längst bak 
i kön, medan jag gjorde allt för att hjälpa de 
mest maktlösa. 

NÄR JAG MÖTER MÄNNISKOR med svår ångest känner 
jag mig oerhört maktlös. De flesta av oss kan 
inte ens ana det helvete de går igenom. Men 
på samma gång kan jag säga att Jesus varit 
där innan dem. Han vet precis hur det är 
att vara en lidande människa. När Jesus bad 
i Getsemane hade han, enligt Lukas, så svår 
ångest att han svettades blod. För Jesus är 
inget mänskligt främmande. Han vet hur det 
är. Hebreerbrevets författare skriver så sant: 
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att 
känna med oss i våra svagheter, utan en som har 
prövats på alla sätt och varit som vi men utan 
synd. Hebr 4:15

I ett bibelstudium i fastan tog jag rubriken 
från nr 74 i sångboken. Du som gick före oss 
längst in i ångesten, hjälp oss att finna dig, 
Herre, i mörkret.

Hur du än har det. Hur du än känner det, 
så är du aldrig riktigt ensam. Gud är närmare 
än ditt eget hjärta och förstår allt. Och vi kan 
alltid säga att Jesus har varit där före dig.

Equmeniakyrkans sommargård på Öland, Klintagården, 
förbereder sommaren med förhoppning om att kunna ta 
emot gäster och genomföra arrangemang.



På musikkonferens
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Lördagen den 13 mars hölls Equmeniakyrkans 
Musikkonferens. På grund av den rådande pan-
demin sändes den digitalt från Missionskyrkan i 
Linköping. Medljus har ställt frågor till några av 
deltagarna.

Stina Holmgren - du var Zoom-värd vid Musik-
konferensen. Berätta om hur du upplevde den 
uppgiften och själva Musikkonferensen!
Jag var seminarievärd på Musikkonferensen. 
Ett vanligt år skulle seminarievärdarna ha 
guidat konferensdeltagarna till rätt lokal och 
presenterat föreläsare. Eftersom konferensen 
var digital i år, så fick vi andra uppgifter. Jag 
och min vän Alicia hjälptes åt som värdar 
på två av de valbara seminarierna. Då hade 
vi ansvar för det interaktiva, alltså uppgifter 
som att presentera seminariet och förbereda 
deltagarna ifall de behövde något särskilt, till 
exempel gott om plats att röra sig och sjunga 
ut och om de behövde använda någon särskild 
funktion i Zoom. Vi höll också ordning på 
de frågor som ställdes i chatten. Utöver det 
så hade vi också ansvar för tekniken och fick 
gå en kurs i Zoom som förberedelse. 

Det var roligt att få prata med föreläsarna 
i förväg och fundera tillsammans på hur vi 
kunde göra konferensdeltagarna aktiva i de-
ras seminarium. Dessutom var det lyxigt att 
få höra vad de hade att säga, även om jag i 
ärlighetens namn bara lyssnade med ett halvt 
öra, medan jag höll koll på mina uppgifter.

Konferensen blev annorlunda än när den 
är på plats. Men utifrån förutsättningarna har 
planeringsgruppen gjort ett superbra jobb. Jag 
loggade ut på lördagskvällen med massor av 
ny kunskap och inspiration!

Eva Milton - du var deltagare. Berätta om hur du 
upplevde den digitala Musikkonferensen!
Det har varit en bra konferens och bra förbe-
rett av ansvariga.

En inledande gudstjänst från Region Nord, 

ett mycket bra storseminarium med David 
Davage, som talade utifrån sin bok ”7 myter 
om lovsång och vad Bibeln egentligen säger”. 
Peter Halldorf hade ett seminarium om att 
fira gudstjänst. Då var det även medverkan 
från vår församling: Jacob Wessbo och en 
sångensemble - mycket bra och som gjorde 
mig stolt över våra duktiga sångare/musiker 
och tekniker.

Jacob Wessbo var även gäst i Brittas var-
dagsrum - ett samtal mellan dem, där Jacob 
på ett mycket berörande sätt delade med sig 
av sin olycka, skada och livet som musiker 
nu. Detta samtal kommer som pod, ”Brittas 
vardagsrum”

Det positiva med en digital konferens är, 
att många kan vara med på ett enkelt sätt. 

Det är lite bekvämt att sitta hemma och vara 
med i gudstjänster och föreläsningar från olika 
håll i vårt land.

Nackdelen är ju att inte få mötas live, inte 
fika och äta ihop eller bara kunna ”heja runt”.

Det var mycket bra anordnat av ansvariga.

Lisa Dawidson
Helgen den 13-14 mars gick Equmeniakyr-
kans musikkonferens av stapeln. Linköpings 
Missionsförsamling bidrog på olika sätt under 
helgen och på lördagen sände vi live under 
en timme från kyrksalen. Då bidrog Jacob 
Wessbo med orgelmusik, Markus Lundgren 
med kontrabas och delar av kyrkokören stod 
för finstämd musik. Peter Halldorf bidrog 
även med kloka ord i förinspelade klipp. När 

Missionskyrkan i Linköping stod värd för Equmeniakyrkans digitala musikkonferens

Sändning pågår via Zoom av Equmeniakyrkans musikkonferens från Missionskyrkan i Linköping.
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det gäller tekniken så sändes detta via Zoom, 
där konferensdeltagare från hela Sverige fanns 
med. För teknikerna på plats var det en hel 
del att tänka på med att rodda ljudet, få igång 
videoklipp samt att hitta snygga vinklar för 
kamerorna från kyrksalen. Det är mycket för-
arbete och planering för att sända en timme 
live, vilket innebar att större delen av lördag 
förmiddag gick åt till att rodda. Det var därför 
svårt för oss att delta på konferensen under 
den tiden. På det stora hela blev vårt bidrag 
till konferensen väldigt bra.

För egen del (Lisa) så ansvarade jag denna 
gång för bild och text. Jag tycker att det är 
väldigt kul att få vara kreativ genom bild och 
i förväg få fundera ut vilka kameravinklar som 
kommer bli de snyggaste. Jag har själv inte 
gjort det här speciellt mycket och kan inte 
säga att jag kan alla funktioner. Men det gör 
inget, eftersom jag alltid kan få hjälp och fråga 
de tekniker som är på plats. Framförallt så var 

Missionskyrkan i Linköping stod värd för Equmeniakyrkans digitala musikkonferens

det i helgen fantastiskt att få vara på plats i 
kyrkan och träffa alla andra medverkande! 
 Sitter du nu och läser detta och tänker, att du 
också skulle vilja vara med och vara kreativ 
kring ljud, bild eller text - Tveka inte utan hör 
av dig till ljud-och bildgruppen och kanske 
vara med och testa någon gång!

Maria Linder
På två av seminarierna under musikkon-
ferensen var jag interaktiv värd och Rune 
Brännström var kontovärd. Rune skötte alltså 
tekniska bitar kring att arrangera samlingen 
och t.ex. fördela deltagarna i smågrupper 
(breakout rooms), medan jag välkomnade 
deltagarna när de droppade in och likt en 
moderator fördelade ordet mellan deltagare 
under seminariet. Dessutom användes chat-
ten mycket för att stödja med tekniska bitar 
samt för att fånga upp input eller frågor till 
föreläsaren å deltagarnas vägnar.
      Det var superroligt att Musikkonferensen 
blev i år om än på ett annorlunda sätt, det var 
många som blev snopna förra året när den 
behövde ställas in med otroligt kort varsel. 

Därför fanns en längtan 
och saknad efter den i år, 
så många var nöjda över 
att kunna vara med. Givet-
vis saknas minglandet som 
sker när vi möts IRL, men 
möjligheterna för social in-
teraktion var ändå större och 
användes mer än förväntat. 
Personligen uppskattade jag 
dessa möten mycket, liksom 
att få lära sig lite nya knep i 
Zoom och även inspireras av 
talarna. Ett bra och genom-
tänkt arrangemang på många 
vis, alltså!

Anna Grönbäck
Musikkonferensen är ett fantastiskt tillfälle 
för verksamma i kanske framförallt musik, 
men generellt kreativa verksamheter runt om i 
olika församlingar, att mötas och få undervis-
ning och utbyta idéer.

Digitialt format möjliggjorde nog faktiskt 
att fler kunde delta (typ från norra Sverige), 
också att man på seminarier fick prata med 
helt okända personer, då vi slumpades ut i 
gruppdiskussioner. Det var intressant - annars 
blir det ju lätt att diskussion bara blir med de 
bekanta som sitter närmast.

Som med allt det digitala är det ju den 
gemensamma sången som fattas extra mycket. 
Jag minns från förra gången, hur härligt det 
var att få sjunga tillsammans, när vi kom från 
så många olika ställen. Och så saknar jag ju 
stämningen av att gå på konferens.Att ha det 
på Zoom kändes helt rätt i och med möjlig-
heten att kunna se varandra under tiden!

Tack till er alla som har låtit Medljus läsare få 
del av era upplevelser vid Musikkonferensen!

GUDRUN EKLUNDLisa Dawidson med ljudgruppskollegor skötte tekniken.

Britta Hermansson predikade under gudstjänst från musikkonferensen.
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Scouterna i full gång på olika sätt
Ingenting är som vanligt och scoutverksamheten 
har anpassat sig till rådande omständigheter för 
att fortsätta kunna ses. Här kommer en hälsning 
från de olika grupperna i Equmenia Linköping. 

Spårarna och Upptäckarna är födda senare än 
år 2005. Vi har fortsatt att träffas utomhus 
i små grupper. Det har fungerat fint och vi 
har ställt om – istället för att ställa in. Det 
har varit roligt med en riktig vinter så att vi 
har kunnat åka pulka och skridskor. Spårarna 
har fått prova tända eld, använda kniv/såg/yxa 
och tagit nya märken. Upptäckarna har gjort 
isskulpturer, stekt pepparkakor på eld och 
utnyttjat mörkret för lekar och mörkerspår-
ning. Det har varit en speciell termin, men 
väldigt kul att få ses!

Äventyrarna (12 -15 år) började höstterminen 
utomhus och har haft makramé och lagat 
trerätters utomhus. Efter höstlovet blev det 
några veckors uppehåll, innan vi började ses, 
då digitalt. Vi har spelat spel, löst mysterier 
och gjort pepparkakshus. Vårterminen star-
tade digitalt, men nu träffas vi utomhus igen. 
Vi har åkt pulka, spelat multiboll i snön och 
pratat eld. Scouternas största längtan just 
nu är att få genomföra ett helt vanligt läger 
i sommar.

Utmanarna (15 år och äldre) sågs ute i början 
av hösten, men sedan har vi haft digitala träf-
fat varannan vecka och mellan gångerna har vi 
uppdrag. Många av dem har redan skolan på 
distans och det blir mycket tid framför datorn. 
På scouterna försöker vi få in rörelse som att 

Ledarna har under hösten en egen hajk och passade då på 
att lyxa till det med popcorn!

hämta saker i sitt hem på en viss bokstav el-
ler mängd, rollspel eller charader. Vi hoppas 
kunna ses utomhus under våren, då scouterna 
saknar att träffas och längtar efter att få ses. 

För scouterna i Lambohov har vi haft uppehåll 
under slutet av hösten, men har nu i mars 
återigen börjat träffas varje vecka, utomhus 
och i mindre grupper.  Första träffen grillade 
vi korv, lekte lekar och hade en andakt med 
flanellograf. Scouter och ledare tyckte det var 
kul att äntligen ses igen och ser fram emot en 
termin tillsammans. 

Scouterna i Ekängen har under de senaste åren 
haft en verksamhet med runt sju upptäckare, 
men på grund av ledarbrist och i samband 
med pandemin är det ohållbart att hålla 
verksamheten igång. Det har varit roliga år 
som uppskattats av både scouter och ledare. 
En gång scout alltid scout!

Årets scoutinvigning kommer ske utomhus i 
varje patrull och delar visades på gudstjänsten 
den 21 mars. Be gärna för nya scouter och 
ledare! 

SCOUTLEDARNA GENOM LISA DAWIDSON 



BARN
Dansgruppen Glow 8–11 år tisdag 17.00
Livia Ottosson, 070–631 11 91
Barnkören Joy! från 6 år onsdag 17.30
Obs! Övar i Lambohovskyrkan 
Stina Holmgren, 013–24 98 07
Barnmusik, 0–1 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

UNGDOM 

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

YTTERLIGARE INFO

AKTIVITETER

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år torsdag18.00
Marre Staaf, 070–171 09 29
Upptäckarscout, 10–13 år torsdag 18.00
Daniel Hällgren, 073–091 69 31
Äventyrarscout, 13–16 år torsdag18.00
David Svensson, 073-036 99 24
Utmanarscout, 16–19 år torsdag 18.00
Oskar Dawidson, 073-854 53 12
Scout i Lambohovskyrkan torsdag 18.00
Veronika Granat, 070–624 28 46

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.
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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 Facebook-
sidan Revoice Gospel Choir 
Ekumenisk bön- & lovsångsmässa
Domkyrkan fredag 20.00
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångs-
mässa i Linköpings domkyrka
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

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

MARS
26 20.00 The Bible En Job-ig kväll
APRIL
2  Pilgrimsvandring för gymna-

sieelever och unga vuxna.
4 11.00 Påskdagsgudstjänst med pre-

miär för barnkören Joy’s nya 
sång!

 18.00 Digital påskfest med Gran-
dios och tonårsgrupperna i 
Skeda, Treklangen och Viking-
stad (sista anmälningsdag 29 
mars).

16 19.00 Grandios
30 19.00 Grandios

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

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

SOCIALA MEDIER

equmenia_missionlkpg
revoicegospel

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

Groowe 2021
Häng med på tonårslägret 
Groowe i sommar! Ja, vi tror 
att det kan vara möjligt att 
äntligen åka på tonårsläger 
igen! 3-8 augusti samlas vi 
tillsammans med massor av 
ungdomar på Klintagården 

Så här roligt hade gänget från Missionskyrkan i Linköping senast Groowe genom-
fördes sommaren 2019. Se till att boka 3-8 augusti 2021 och följ med!

på Öland! Det blir bad, un-
dervisning, workshops, party 
och både groove och grow - 
precis som vanligt. Så boka 
in den veckan och hör av er 
till Stina Holmgren för mer 
information och anmälan.

STINA HOLMGREN
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan april 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 Infor-
mationen i Missionskyrkan.

Parallellställena vid bibelstudierna
För varje dag under året erbjuds vi en stund 
av bibelstudier med hjälp av bibelläsningspla-
nerna i Medljus. Efter det vi läst de föreslagna 
verserna anvisas vi till möjligheterna att läsa 
ett så kallat parallellställe i Bibeln. Den statliga 
Bibelkommissionen som utgav en ny bibelö-
versättning år 2000 utgav också ”Notboken 
till Bibel 2000” i vilken bibelforskare av facket 
föreslår så kallade parallellställen i Bibeln till 
de nyss lästa verserna. Medljus följer dessa 
förslag. 

Den pedagogiska tanken bakom dessa 
förslag är att hjälpa dagens bibelläsare att 
förstå bakgrunden till texterna. Det tydligaste 
exemplet är att när Jesus tolkar ett bibelställe 
så anger parallellstället till vilken text ur till 
exempel Moseböckerna eller profeterna Jesus 
tänker på. Dåtidens bibelkunskap hos gemene 
man (och kvinna) var häpnatsväxande. Våra 
förslag till parallellställen är alltså tänkta att 
överbrygga de tusentals år som skiljer vår tid 
från Bibelns texter.

Rolf Malmberg utarbetar för Medljus 
detta arbete.

Introduktion till Romarbrevet 
Denna bibelbok är ett brev som skrevs unge-
fär år 57 e.Kr. från aposteln och missionären 
Paulus till församlingen i Rom. Paulus är 
romersk medborgare, men har inte själv be-
sökt 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 över-
heter 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 löf-
ten 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 

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 kyr-
kan 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 kal-
lelse (11:29). Se också vackra beskrivningar 
om Guds djup (11:33-36), försoning genom 
Jesus (5:1–11) och församlingslivet med and-
lig gudstjänst och goda gärningar för varandra 
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Fortsättning på sidan 15.

”
”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

(12:1–21).  
I brevet finns också hög igenkännings-

faktor 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 ver-
ser, 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 till-
skrivs kung Salomon (regent i Israel år 965-
925 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. Ord-
språken 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 samhällsstruk-
tur. 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 
männen saknas. Det är kvinnorna som för-
för, 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 berät-
tas 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 berät-
tar att Ordet var hos Gud ifrån skapelsens 
första stund (begynnelsen), förstår vi att han 
inspirerats av Ordspråksbokens tal om vishe-
ten. 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 Mat-
teusevangeliets 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 förhopp-
ningsvis 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

PS. 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.
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Gudstjänster och möten

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

Uppehåll under sommaren.

Missionskyrkan

Mars
25 TORSDAG
19.00 Bibelsamtal i fastan
 Du som gick före oss. Om Jesus i öknen 

och Getsemane. Lars Hermansson.

28 SÖNDAG Palmsöndagen
11.00 Gudstjänst
 Vägen till korset. Linnea Hagby. Gun-

Britt Eriksson. Musik Bibbi Åhman, 
Helen Lindberg, Jonas Blidelius. 
Tillsammans med Baptistförsam-
lingen. Kyrkkaffe via Zoom efter 
gudstjänsten.

29 MÅNDAG
19.00 Andakt i stilla veckan
 Jesus rensar templet. Lars Hermansson. 

Bibbi Åhman. Jacob Wessbo. Till-
sammans med Baptistförsamlingen.

30 TISDAG
19.00 Andakt i stilla veckan
 Planer på att döda Jesus. Eva Milton. 

Bibbi Åhman. Jacob Wessbo. Till-
sammans med Baptistförsamlingen.

31 ONSDAG
19.00 Andakt i stilla veckan
 Kvinnan med alabasterflaskan och 

Judas blir förrädare. Stina Holmgren. 
Bibbi Åhman. Jacob Wessbo. Till-
sammans med Baptistförsamlingen.

April
1 TORSDAG Skärtorsdagen
19.00 Gudstjänst
 Det nya förbundet. Maria Linder. 

Jonas Blidelius. Musik Jacob Wessbo. 
Tillsammans med Baptistförsam-
lingen.

Rätt till ändring förbehålles. Alla kultur-
program sker i samarbete med Studie-
förbundet 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!

2 FREDAG Långfredagen
11.00 Gudstjänst
 Korset. Marcus Lind. Musik Jacob 

Wessbo. Tillsammans med Baptist-
församlingen.

4 SÖNDAG Påskdagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Kristus är uppstånden. Marcus Lind. 

Musik Jacob Wessbo. Tillsammans 
med Baptistförsamlingen. Stor-
kyrkkaffe via Zoom. Länk finns på 
hemsidan och på Youtube.

6 TISDAG
17.30 Alpha-avslutning
 Vad ska jag med kyrkan till? Öppen 

samling, där du är välkommen att 
prova på Alpha. Läs mer på sidan 6.

11 SÖNDAG 2:a i påsktiden
11.00 Gudstjänst
 Påskens vittnen. Lars Hermansson. 

Musik Bibbi Åhman. Tillsammans 
med Baptistförsamlingen. Kyrkkaffe 
via Zoom efter gudstjänsten.

18 SÖNDAG 3:e i påsktiden
11.00 Gudstjänst
 Den gode herden. Saoud Bahhi. Malin 

Hällgren. Tillsammans med Baptist-
församlingen. Kyrkkaffe via Zoom 
efter gudstjänsten.

25 SÖNDAG 4:e i påsktiden
11.00 Gudstjänst
 Vägen till livet. Maria Linder. Equme-

niakyrkans nationella insamling. 
Tillsammans med Baptistförsam-
lingen. Kyrkkaffe via Zoom efter 
gudstjänsten.

Maj
2 SÖNDAG 5:e i påsktiden
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Att växa i tro. Marcus Lind. Tillsam-

mans med Baptistförsamlingen. 
Kyrkkaffe via Zoom efter gudstjäns-
ten.
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Lambohovskyrkan
April
3 LÖRDAG Påskafton
22-24 Öppen kyrka

5 MÅNDAG Annandag Påsk
10-12 Öppen kyrka 10-12

Under påsken blir det tre andakter under 
Öppen kyrka. Den första när kyrkan öppnar 
och de kommande två med 45 minuters 
mellanrum.

Kommande söndagar i april: Öppen kyrka 
kl 10.00-12.00.

Bibelläsningsplan Fortsättning från sidan 13.

sig själv (Romarbrevet 6:15-23)
Lördag  Andra söndagen i påsktiden: Rubrik: Påskens 
vittnen: Johannesevangeliet 21:1-14, Jeremia 18;1-6, 
Första Johannesbrevet 5:1-5, Psaltaren 145: 1-7

Vecka 15 Söndag 11 april-lördag 17 april
Söndag Romarbrevet 9:1-18 Israel och Guds löften 
(Johannesevangeliet 8:31-46)
Måndag Ordspråksboken 9:1-12 Vishetens inbjudan 
(Johannesevangeliet 6:35-40)
Tisdag Romarbrevet 9:19-33 Guds frihet i valet av 
folk (Jesaja 1:9-20)
Onsdag Ordspråksboken 9:13-18 Dårskapens inbju-
dan (Ordspråksboken 20:17)
Torsdag Romarbrevet 10:1-13 Judarna och rättfär-
digheten (Jesaja 28:16-17A)
Fredag Ordspråksboken 10:1-12  Salomos ordspråk 
1 (Första Petrusbrevet 4:7-11)
Lördag Tredje söndagen i påsktiden: Rubrik: Den 
gode herden: Johannesevangeliet 10:11-16, Hesekiel 
34:11-16, Hebreerbrevet 13:20-21, Psaltaren 23

Vecka 16 Söndag 18 april-lördag 24 april
Söndag Romarbrevet 10:1-13 Judarna och rättfär-
digheten (Joel 2:32)
Måndag Ordspråksboken 10:13-32 Salomos ord-
språk 2 (Lukasevangeliet 16:14-17)
Tisdag Romarbrevet  10:14-21 Alla lyssnade inte till 
evangeliet (Johannesevangeliet 17:20-23)
Onsdag Ordspråksboken 11:1-17 Salomos ordspråk 
3 (Tredje Moseboken 19:35-37)
Torsdag Romarbrevet 11:1-16 Gud har inte förskjutit 
sitt folk (Första Kungaboken 19:1-18)
Fredag Ordspråksboken 11:17-31 Salomos ordspråk 
4 (Jakobsbrevet 3:13-18)
Lördag Fjärde söndagen i påsktiden: Rubrik: Vägen 
till livet: Johannesevangeliet 14:1-14, Jesus Syraks 
vishet, Hebreerbrevet 13:12-16, Psaltaren 147:1-7 

Vecka 17 Söndag 25 april-lördag 1 maj
Söndag Romarbrevet 11:17-24 Olivträdet och dess 
grenar (Jeremia 11:16-17)
Måndag Ordspråksboken 12:1-28 Salomos ordspråk 
5 (Matteusevangeliet 7:24-29)
Tisdag Romarbrevet 11:25-36 Israels sluttliga rädd-
ning (Lukasevangeliet 21:20-28)
Onsdag Ordspråksboken 13:1-17 Salomos ordspråk 
6 (Johannesevangeliet 12:44-50)
Torsdag Romarbrevet 12:1-2 Andlig gudstjänst 
(Hebreerbrevet 13:10-16)
Fredag Ordspråksboken 13:18-25 Salomos ordspråk 
7 (Job 27:13-23) 
Lördag Femte söndagen i påsktiden: Rubrik: Att växa 
i tro: Johannesevangeliet 15:10-17, Hosea 14:5-9, 
Första Johannesbrevet 3:18-24, Psaltaren 98:1-8

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 med-
människan (Matteusevangeliet 5:42)
Tisdag Romarbrevet 6:15-23 Fria från synden (Ord-
språksboken 12:28)
Onsdag Ordspråksboken 4:1-27 Maning till vishet 
(Lukasevangeliet 10:25-37)
Torsdag Romarbrevet 7:1-6 Fria från lagen (Galater-
brevet 2:16-21)
Fredag Ordspråksboken 5:1-23 Varning för den främ-
mande kvinnan (Hebreerbrevet 4:12-13)
Lördag Palmsöndagen: Rubrik: Vägen till korset: Mar-
kusevangeliet 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 förbun-
det: Markusevangeliet 14:12-20, Andra Mosebo-
ken,24:3-11, Första Korinthierbrevet 10:16-17, 
Psaltaren 111:1-5
Torsdag Långfredagen: Rubrik: Korset: Markusevang-
eliet 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

Vecka 14 Söndag 4 april-lördag 10 april
Söndag Annandag påsk: Rubrik: Möte med den 
uppståndne: Lukasevangeliet 24:36-49, Femte 
Moseboken, Kolosserbrevet 3:1-4, Psaltaren 16:6-11
Måndag Ordspråksboken 6:20 – 34 Varning för äk-
tenskapsbrott 1 (Petrus andra brev 1:1-15)
Tisdag Romarbrevet 8:12- 27 Den härlighet som skall 
ges Guds barn (Hesekiel 18:21-23)
Onsdag Ordspråksboken 7:1-27 Varning för äkten-
skapsbrott 2 (Höga visan 3:5)
Torsdag Romarbrevet 8:28-39 Guds kärlek i Kristus 
Jesus (Första Moseboken 22:16-18)
Fredag Ordspråksboken  8:1-36 Visheten talar om 

Bibelläsningsplan april 2021
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På kyrktorget

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

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Grupp bildas för utemiljön kring kyrkan
Ledningsgruppen för fastighet har ett öns-
kemål 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 

Sista sidan Fortsättning från sidan 20.

av Jesu förkunnelse.

Kan du i korta drag beskriva vilka de avgörande 
upptäckter var som ledde fram till de områden 
som Linköpings Missionsförsamling påtagligt 
fått nytta av? Jag tänker då naturligtvis på ”sol-
panelerna” på kyrkans tak.
Den första frågan är varför jag är så miljöenga-
gerad? Jag tror det beror på att jag inspirerats 
av naturens skönhet under somrarna som barn 
på den lilla ön Runnö en mil söder om Oskars-
hamn. Även fjällvandringar, först med min far 
till Helagsfjället och sedan ofta med tält efter 
ett inspirerande fjällvandringsläger vid SMU-
gården i Hemavan. Redan på 1970-talet gick 
jag med i demonstrationer i Linköping för att 
rädda Valla-skogen från att förvandlas till en 
trafikled. Jag och Anita var även engagerade i Nej 
till Kärnkraft och började 1980 med egen odling 
och direktinköp av ekologiskt odlade grönsaker 
från en bonde på östgötaslätten.

Efter några år med mindre miljöengagemang 
gick jag med i Internationella Gruppen vid Lin-
köpings Missionsförsamling. Vi utarbetade bl.a. 
en miljöpolicy för församlingen. Efter ett par år 
flyttade dåvarande ledarna från Linköping. Jag 
bestämde mig då 2013 att ta ansvar som ledare 
för gruppen, som ändrade namn till MIR – 
Miljö, Internationellt och Rättvisa (vi pratade ju 
ändå mest om miljö och klimatfrågor). Vi ville 
göra något konkret, inte bara prata. Då, hösten 
2013 kom iden med solceller för att producera 
ren energi från min son Daniel. Vi började med 
att sätta upp solceller på garaget hemma och 
även på hustaket, men började snart planera 
för en anläggning på Missionskyrkan som en 
konkret handling att värna Guds skapelse. Det 
tog flera år av planering, diskussioner, samtal 
med fastighetsgrupp och styrelse, insamling 
under 2018 och installation 2019.

Vilka problem ställer till exempel ett tjockt snö-
täcke i vårt fall?
Snöbelagda solceller producerar ingenting. 
Solcellsanläggningar i Sverige producerar bra 
under vår, sommar, och höst, men inte mycket 
under de tre vintermånaderna. Om man har 
ett tak med bra lutning, ca 40 grader, brukar 
dock snön kana av ganska snabbt. Panelerna 

på kyrktaket lutar dock bara 15 grader. Solen-
ergi bör kompletteras med annan energi under 
vintern, t.ex. vattenkraft, vindkraft, bioenergi. 
Snart kommer vi att kunna använda energi 
lagrad som vätgas, som kan konverteras till el 
och användas vid behov.

Vilka är de ekonomiska ramarna för vårt lilla 
projekt? Vilka är de miljömässiga effekterna?
Vårt solcellssystem invigdes vid kyrkkaffet sön-
dagen den 10 mars 2019. Det har 130 paneler på 
totalt 214 kvm, som genererar ca 42 000 kWh 
per år. Det räcker till 1/5 av Missionskyrkans 
årsförbrukning och har ett värde av drygt 51 
000 kr inbesparad elkostnad. Miljönyttan kan 
uppskattas till ca 29,4 ton mindre koldioxid om 
denna mängd el exporteras till Tyskland. Det 
finns expansionsmöjligheter – en hel del yta på 
kyrktaket är ännu inte utnyttjad.

Du har under många år lett en grupp personer  
inom Linköpings Missionsförsamling som varit 
extra engagerade i miljöfrågor.  Du har också 
medverkat i vår tidning Medljus, där du berättat 
om ert arbete. För nya läsare kan det vara intres-
sant att få veta inriktningen av dessa artiklar. 
Berätta!
En del handlar naturligtvis om vår kyrkas sol-
cellsprojekt. Andra relaterade ämnen är hur vi 
ska kunna skapa ett hållbart samhälle, livsstil, 
ekologisk mat och odling, klimatfrågan, rätt-
visa, bevarande av Guds skapelse. Jag blev själv 
på allvar uppmärksammad på klimatkrisens 
allvar hösten 2013, då jag läste en artikel av en 
professor, som visar att vårt globala samhälle 
kan kollapsa inom 50-60 år om vi inte åtgärdar 
klimat- och hållbarhetskrisen.

Du gör intryck på mig att ha ett brinnande enga-
gemang i det du gör. Har jag tolkat dig rätt?  Går 
det att fånga i några få ord?
Det viktigaste är naturligtvis kärlek till Gud 
och våra medmänniskor. Men efter det kom-
mer tacksamhet till Gud för skapelsen som vi 
håller på att förstöra, dess outsägliga skönhet, 
och vårt ansvar att bevara skapelsen som är 
livsuppehållande för oss själva och alla andra 
varelser på jorden.

PETER FRITZSON I DIALOG MED ROLF MALMBERG
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Lunnevads konstelever ställer ut
Nästa utställning i Galleri Magnifik visar på 
nytt konst av elever från Lunnevads Folkhög-
skola. Utställningen pågår under tiden 19 april 
till och med 16 maj.

Lunnevads Folkhögskola utanför Linkö-
ping har bland annat estetiska utbildningar i 
dans, musik och konst. Dessa utbildningar är 
eftergymnasiala och de flesta eleverna är unga 
människor som förbereder sig för att klara in-
trädesprov till högskolor. Konstlinjens elever 
söker vidare till utbildningar med inriktning 
mot t.ex. design, illustration, animerad film, 
grafisk formgivning och konst. 

Nu aktuell utställning visar arbeten, som 
eleverna gjort, när de arbetat med uppgifter 
och projekt i skolans kurser. Undervisningen 
har en tyngdpunkt i tekniskt kunnande t.ex. 
genom modellteckning, bildkomposition, 
färglära och bildteori. Men lika viktigt för 
eleverna är att utveckla sitt berättande och sitt 

eget bildspråk. Genom projekt av olika slag, 
där eleverna undersöker och berättar utifrån 
ett tema, lär de sig att visa hur och vad de vill 
gestalta för att kunna nå fram till betraktaren. 

Utställningen öppnas måndag 19 april. Väl-
komna till Galleri Magnifik, men vi begränsar 
antalet besökare, som samtidigt kan vara där, 
till 8 personer.

GALLERIGRUPPEN / JAN HÄLLGREN

Kommande utställningar i Galleri Magnifik
22 maj-15 augusti. Sommarutställning med 
församlingsanknutna utövare av måleri och 
hantverk. 

Inför hösten har tre olika utställningar bokats 
in: Peter Klasson, Tina Liljegren m.fl. och 
Morgan Johansson. Mera om dessa utställ-
ningar kommer i senare nummer av Medljus. 

GALLERIGRUPPEN 

Elever på konstlinjen på Lunnevads folkhögskola ställer ut i Galleri Magnifik från 19 april till 16 maj.

Påsken i Missionskyrkan
Andakter i Stilla veckan 

Inspelade i Baptistkyrkan.

Måndag 29 mars kl 19.00
Jesus rensar templet. Lars Hermansson. Bibbi 

Åhman. Jacob Wessbo.

Tisdag 30 mars kl 19.00
Gripandet av Jesus planeras. Eva Milton. Bibbi 

Åhman. Jacob Wessbo .

Onsdag 31 mars kl 19.00
Kvinnan med alabasterflaskan – Judas blir 

förrädaren. Stina Holmgren. Bibbi Åhman. 
Jacob Wessbo.

Skärtorsdagen - Torsdag 1 april kl 19.00
Getsemanestund. Maria Linder. Jonas 

Blidelius. Anna och Daniel Grönbäck. Jacob 
Wessbo.

Långfredagen - Fredag 2 april kl 11.00
Gudstjänst. Korset. Marcus Lind. Jacob 

Wessbo.

Påskdagen - Söndag 4 april kl 11.00
Gudstjänst med nattvard. Kristus är uppstån-

den. Marcus Lind. Jacob Wessbo.

Samtliga gudstjänster sänds via 
församlingens YouTube-kanal.

Varmt välkommen!
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Livet i Lambohovskyrkan

Vart är vi på väg?
Det är en fråga som fredag efter 
fredag riktats till oss och de täv-
lande i ”På spåret” med Kristian 
Luuk och Fredrik Lindström 
som programledare. Och det 
är en fråga som vi själva har 
anledning att ställa oss i dessa 
pandemitider. En pandemi som 
satt djupa spår både i samhället 
och i våra kyrkor.

Sedan några veckor har vi i 
Lambohovskyrkan och i övriga 
kyrkor i pastoratet börjat med 
något som vi kallar ”Öppen 
kyrka”. Det innebär att på 
söndagar mellan 10-12 inbjuds 
man till andakt var halvtimme. 
Vi sjunger ett par psalmer, får 
lyssna till någon av dagens 
texter samt en kort utläggning. 
Allt innesluts i musik, bön och 
välsignelse.

Glädjen var uppenbar och 
påtaglig när kyrkan öppnades 
för dessa andakter. Man hade 
saknat kyrkan, att få träffas och 
lyssna till Guds Ord, naturligt-
vis på ett smittsäkert sätt, att 
få tända ljus och sitta ner och 
vänta på sin själ. Någon från 
personalen ser till att man håller 
sig till Folkhälsomyndighetens 

anvisningar och lotsar ut en 
grupp innan nästa visas in i 
kyrkan.

Gud säger genom profeten 
Jesaja: ”Mitt hus skall kallas ett 
bönens hus”, och det är skönt 
att kyrkan åter är öppen för sitt 
ändamål. Det är många som 
saknat att få fira mässa under 
nedstängningen. Möjligheten 
finns att begära att få fira en-
skild nattvard under pandemin. 
Det här okomplicerade sättet 
att samlas i kyrkan kan vara 
något för framtiden i vår stres-
sade och hektiska tid, korta 
koncentrerade stunder kring 
Guds Ord, bönen och musiken.

Frågan är: ”vart är vi på väg?” 
Det är klart att vi ser ljuset i 
tunneln då vi är vaccinerade och 
åter kan samlas i kyrkan i full 
gemenskap, till gudstjänster, 
till dop och nattvard, men det 
dröjer uppenbarligen. Kanske 
har vi lärt oss något om hur 
tomt livet blir utan kyrkan, men 
så mycket den korta, koncentre-
rade andakten i ”Öppen kyrka” 
kan få betyda även i framtiden. 
Det tror jag vi tar med oss när 
normaliteten inträder.

GÖRAN HÄGGSTRÖM 
KYRKOHERDE EMERITUS

Vart är vi på väg?

På kyrktorget
Nyhetsbrev via e-post
Sedan i höstas har vi försökt 
skicka ut nyhetsbrev varje eller 
varannan vecka till alla i försam-
lingen. 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 med-
dela 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@mis-
sionskyrkanlinkoping.se

GUNNEL KARLSSON

Årsringar
Årsringar är en tidning som ges ut 
en gång om året av pastorskandi-
daterna 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 num-
mer av Medljus

Tidningen kostar 50kr, som 
du betalar in via Bg 572-7938 
eller swish 123 175 86 63, märk 
”Årsringar”.

EVA MILTON



Vi finns här när livet förändras.

www.capellaab.se    info@capellaab.se

Linköping
013-12 02 17
013-12 20 59

Åtvidaberg
0120-101 15

Norrköping
011-12 03 34
011-18 01 70

Finspång
0122-100 94

Söderköping
0121-102 01

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

Rönögatan 4, 582 78 Linköping

Missionskyrkans egen
brödleverantör

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

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

”Allt från den fina bröllopsmiddagen till 
den enklare tillställningen.

Vi har något för alla!”

Bröllop • Catering
Lunchservering

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

www.restaurangviktor.se

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

Välkommen!

telefon 013-24 98 21

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

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

du 10 % avdrag
•	 Intressanta besök hos konstnärer och andra 

utställningar
•	  Skriftlig inbjudan till Galleri Magnifiks vernis-

sager

BLI MEDLEM I 
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

Årsavgift 300 kr (studerande 150 kr). Betala till 
plusgiro 18 30 546-6. Märk inbetalningen med 
namn och mailadress!
Frågor till kassör Arne Jacobsson, tel 070-291 99 
13, epost arne43@gmail.com

Konst-
föreningen

Ingela      Kicki      Bibbi      Jennie          Pernilla       Hanna       Maud    Marianne    Malin    Johanna

www.facebook.com/MartasCafe

Norrköping
011-12 03 34
011-18 01 70



Fortsättning på sidan 16.

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

Peter Fritzson.

Hur kan man förena modern naturvetenskap med Bibelns skapelseberättelse?
Berätta litet om ditt första möte med den kristna 
tron!
Jag är född 1952 och växte upp i en kristen 
familj i den lilla staden Lidköping vid Vänern. 
Min far var folkskollärare och kommer ur-
sprungligen från en liten gård i södra Västergöt-
land, där jag även vistades några sommarveckor 
som barn, med mycket fina minnen. Min mor 
är dotter till en pastor i Missionsförbundet, var 
hemmafru när jag var liten, men jobbade sedan 
på stadsbiblioteket. Hon var intresserad av lit-
teratur vilket nog smittade av sig lite på mig. 
Jag läste mycket böcker som barn. Vi var med i 
Lidköpings Missionsförsamling, en församling 
med stark missionstradition och nära kontakt 
med missionen i Kongo.

Om du fick möta kristendomen i en församling be-
skriv kort vilka former barnverksamheten hade.
Jag gick i söndagsskolan, som många andra barn 
i församlingen. Jag minns snälla tanter och far-
bröder som berättade om Jesu liv och liknelser. 
Jag var med i scout en kort period, men där 
fanns för många bråkiga pojkar, så jag slutade, 
trots att jag gillade natur och läger. Men mina 
egna barn har alla trivts väldigt bra i scouterna.

Minns du någon person som du tror hade stor 
betydelse för hur din tro utformades?
Min början som personligt troende kristen 
var under konfirmationslägret på lägergården 
Skottek, nära Ulricehamn. Det var först där 
jag upptäckte vad den kristna tron egentligen 
innebär och avgjorde mig som personligt tro-
ende. Vi hade utmärkta och inspirerande lärare, 
speciellt pastor Gunnar Marstorp minns jag som 
mycket inspirerande och seriös. Ganska många 
av lägerdeltagarna avgjorde sig som kristna 
under dessa tre veckor. 

Minns du några avgörande episoder under din 
tonårstid?
Konfirmationslägret var den avgörande händel-
sen för mig att bli kristen. Sedan kom man ju 
hem igen i vardagslunken och började fundera 

över livsfrågor. Under gymnasietiden var jag 
med i FKG-föreningen vid skolan, där vi disku-
terade livsfrågor och relaterat. Ett problem jag 
funderade över är det s.k. Teodicéproblemet, hur 
kan världen se ut som den gör med ondska om 
en god Gud är allsmäktig? Ett annat problem 
är hur man kan förena modern naturvetenskap 
med Bibelns skapelseberättelse? Jag upplevde att 
dessa problem lätt sopas under mattan i kristen 
förkunnelse. Det ledde till att min kristna tro 
försvagades och jag började betrakta mig som 
agnostiker. Men jag behöll kontakten med Mis-
sionskyrkan och började i senior vid Linköpings 
Missionsförsamling, när jag började studera 
till civilingenjör i teknisk fysik vid Linköpings 
Universitet hösten 1971. Senior upplevde jag 
mycket positivt. Jag var även med i ungdoms-
kören en period.

Så småningom började jag betrakta mig 
som kristen igen och döpte mig vid en Hönö-
konferens. Jag träffade min fru Anita 1974. 
Hon bidrog även till att stärka min kristna tro. 

Vi gifte oss året därefter. Angående de två ovan 
nämnda problemen har jag kommit fram till 
ungefär följande. Gud är god och har skapat 
naturlagarna och en värld med outsäglig skön-
het i naturen. Han påverkar i huvudsak via 
naturlagarna och avhåller sig för det mesta från 
direkta ingripanden i strid med dessa lagar, vilket  
antagligen skulle få konsekvenser som vi inte kan 
genomskåda. Angående naturvetenskap och Bi-
belns skapelseberättelse har Stefan Edman varit 
en stor inspiration. Min nuvarande ståndpunkt 
är att naturvetenskapen är i huvudsak korrekt, 
Gud har skapat naturlagarna, och att Bibelns 
berättelse stämmer ganska bra i stora drag, varde 
ljus, etc., men att berättelsen är anpassad till den 
nivå av naturvetenskap och världsbild som var 
gripbar för människorna på den tiden.

Du valde den akademiska vägen in i yrkeslivet. 
Vad väntade du dig?
Det var inte självklart, att det skulle bli aka-
demin. Jag var klar civilingenjör 1975 och 
funderade även på jobb i industrin. Att det blev 
akademin berodde nog på, att jag var nyfiken på 
att tränga in mer på djupet inom områden som 
fysik och matematik och senare även i ämnet 
datavetenskap, som jag disputerade på 1984. 
Men jag har även jobbat i industrin, lite praktik 
i Sverige, startat flera företag här, och jobbat 
1,5 år på det snabbväxande amerikanska IT-
företaget Sun MicroSystems i Palo Alto, USA. Vi 
åkte dit hela familjen 1985, jag, Anita och våra 
barn Ida och Daniel. Ida fick börja första klass 
i amerikansk skola och Daniel i förskola. Vår 
yngste son Karl är född senare. Vi fick många 
goda vänner där och var med i församlingen Pe-
ninsula Bible Church med varm kristendom, en 
mycket positiv upplevelse. Men man kunde ana 
en viss vetenskapsförnekelse, bokstavstro, och 
större sympatier för det republikanska partiet, 
vilket tyvärr har lett vidare till dagens situation 
där 80% av vita evangelikala kristna i USA har 
röstat på Trump i direkt strid mot centrala delar 


