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Vad är då en människa?
JAG HAR SATT MIG TILL RÄTTA på min plats i Linköpings
Tingsrätt. Som en av nämndemännen. Det sker
1 eller 2 eller flera gånger i månaden.
Framför oss, till höger, sitter kanske en
kvinna som blivit misshandlad av sin partner. I
sitt hem. Framför oss till höger sitter kanske en
kvinna som blivit utsatt för en våldtäkt. Av en
släkting. I sitt hem. På den stora videoskärmen
till höger respektive till vänster om oss ser vi
kanske ett barn. Hen blev hotad och sexuellt
utnyttjad via internet av en tonåring eller av en
vuxen person. Och så där håller det på. Variationer och likheter. Vecka efter vecka.
Vad är då en människa?
Vad är då en människa i brottsoffrets egna
ögon? Vad och vem kan hjälpa den som så
kraftfullt har nullifierats till att återfå kärlek till
sig själv? Vad och vem kan hjälpa den, som så
hänsynslöst tryckts ner i förakt och smuts, till
att återfå respekten för sig själv? Vad, djupast
sett, ger oss värde? Ger oss tyngd? Och vad dränerar oss på värde och på tyngd? Kan den som
kränkts, kan den som i sina egna ögon fått sitt
värde reducerat av en marodör, kan hen återfå
sig själv, sin tyngd, sitt jag?
I mötet med den villkorslösa kärleken. Påskens vittnen vittnar om den kärleken.

kärleksuppdraget, upprättelseuppdraget är gigantiskt! I dagstidningen
kommer så småningom en liten eller ibland en
stor text om händelsen och människorna. Vi får
en rapport. Visst skulle vi väl, när vi läser det
där, visst skulle vi väl som påskens vittnen kunna
be en bön för offret, även om hen är anonym?
Jo, jag vet, det finns i samma sal också andra
offer. Alltså förövarna. Alltså alla de, som blivit
KÄRA, KÄRA KYRKAN;
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Jacob Wessbo mot

offer för trenden att reducera människovärdet
och som även valt att acceptera och utnyttja
den trenden. Alla de som blivit offer för den
pågående nedmonteringen av allt som har med
respekt, hänsyn, empati och liv att göra. Alla
som blivit offer för lusten till snabba pengar, som
blivit offer för dragningen till makt och kontroll.
Alla som blivit offer för sin egen självförgudning
eller dess motsats, sitt eget självförakt. Alla som
blivit offer för sina egna val, sina egna beslut.
Vad är då en människa?
HUR KAN DEN SOM ÖVERTYGAT sig själv, eller i alla
fall tror sig ha övertygat sig själv om att det är
fritt fram att förföra, att utnyttja, att krossa, att
avrätta medmänniskor, hur kan den personen
få hjälp att våga se sanningen, verkligheten, sig
själv? Hur kan hen återfå sin riktiga tyngd, sitt
sanna värde?
I mötet med den villkorslösa kärleken. Påskens vittnen vittnar om den kärleken.
Kära, kära kyrkan; kärleksuppdraget, upprättelseuppdraget är gigantiskt! I dagstidningen
kommer så småningom en liten eller ibland en
stor text om händelsen och människorna. Vi får
en rapport. Visst skulle vi väl, när vi läser det
där, visst skulle vi väl som påskens vittnen kunna
be en bön för offret, även om hen är anonym?
Vad är då en människa? I grund och botten
betrodd. I grund och botten älskansvärd.
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Medljus har fått ett samtal med Missionskyrkans
församlingsmusiker Jacob Wessbo om att han har
blivit erbjuden ett nytt jobb.
Vad ska du göra nu?

Jag har blivit tillfrågad, om jag kan tänka mig
att jobba som lärare på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola i Jönköping. Ove Gotting, som
jobbat där, ska gå i pension och en del av hans
arbetsuppgifter kommer jag att ha.
Vad innebär det jobbet?

På musiklinjen finns det tre klasser, där alla
sjunger i kör. En av klasserna är församlingsinriktad. Jag kommer bland annat ha hand om
kören och församlingsmusikerinriktningen,
men också en del annat såsom ensembleledning och gehörsundervisning.
Vad kommer det nya jobbet att innebära?

Det är en provanställning, så vi får se hur det
blir. Det betyder, att vi inte just nu, flyttar
från Linköping. Det är bra för oss, eftersom
vi alla i familjen trivs i Linköping med både
skola, jobb och församling.
När började du jobba i vår församling?

Det var i augusti 2008.
Det senaste året har varit annorlunda. Vad har
du lärt dig av det?

Det har blivit tydligt för mig hur viktig församlingssången är. Det blir särskilt tydligt
under högtiderna, som till exempel första
advent. Jag saknade en fullsatt kyrka med
människor som med glädje sjöng de härliga
adventssångerna. Det har jag saknat mycket
vid de digitala gudstjänsterna. Sedan har jag
också märkt hur betydelsefulla församlingsmedlemmar är. Jag blir verkligen glad när jag
råkar träffa någon.

RPG ser framåt!
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nya mål!

Jacob Wessbo slutar sin tjänst som församlingsmusiker i Missionskyrkan efter tretton år, för att börja arbeta på musiklinjen
på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping.

Vad är dina tankar inför flytten till Jönköping?

Det är verkligen med kluvna känslor. Det har
varit fantastiskt att jobba i Linköpings Missionsförsamling, så det är inte lätt att sluta här.
Men jag tror också att det är ett gott tecken
att det faktiskt gör ont.
Det blir lite tråkigt, att inte vara med i
den nya församlingen, men det blir kanske
bra att en ny person får börja i den nya. Det
kan också bli som en nystart efter pandemin.
Vad tar du med dig från Linköping till ditt nya
jobb?

Jag tar med mig 13 år av erfarenheter. Det har
varit väldigt lärorikt att t. ex leda körer, andra
musikgrupper och att leda församlingssång.
Vi har också i församlingen jobbat mycket
med hur vi kan låta flera musikaliska uttryck
leva sida vid sida. Och jag måste säga att vi

överlag har en stor förståelse för andras uttryck och ett öppet klimat i församlingen.
Det är också ett rykte som vår församling har
i samfundet. Det tycker jag, att vi kan vara
riktigt stolta över.
Är det något från Linköpingstiden som du är
särskilt glad över?

All omsorg och kärlek församlingen har
visat mig, inte minst efter olyckan när jag
bröt ryggen, är jag mycket tacksam över. När
man behöver hjälp, är det viktigt att någon
ställer upp. Många gjorde det verkligen! Det
kommer jag alltid att bära med mig!
Tack att du delat med dig av dina tankar! Stort

tack för allt du har betytt för Linköpings
Missionsförsamling! Lycka till i ditt nya jobb!
GUDRUN EKLUND

SNART, KANSKE REDAN I september hoppas vi att
vi kan mötas till våra RPG-samlingar på
nytt. Jag längtar och det tror jag att vi är
många som gör. Tack alla ni som förnyat
ert medlemskap i RPG Missionskyrkan
– det betyder mycket för oss som nu ska
börja planera för vårt höstprogram.
Du som tänker bli medlem i Missionskyrkans RPG eller som ännu inte
förnyat medlemskapet – det är inte för
sent. Avgiften är 220 kr per person. Här är
betalningsmöjligheterna: Bankgiro 52757259 eller Swish 123 483 3208.
Vi vill påminna er alla om att vi är
många som är medlemmar i RPG runt
om i vårt land. I Linköping är vi fyra
RPG-föreningar och RPG är representerat
i både Linköpings kommuns pensionärsråd (KPR) och i Regionens Pensionärsråd
(RPR). Dessutom träffas vi regelbundet
inför varje termin från varje förening i
Linköping, för planering och erfarenhetsutbyte i vårt Nätverk för RPG.
I detta sammanhang vill vi också
informera om att det i sommar planeras
för en Musikpatrull på initiativ av Ragnar
Asserhed. Det är tre 17-åringar som kommer att gå runt och spela och sjunga på
våra äldreboenden. En viktig verksamhet
som kan glädja många som bor på våra
äldreboenden i Linköping. RPG stöder
detta och vi är övertygade om att detta
kan ge glädje och gemenskap för många!
Vi kommer att hålla er alla underrättade om den fortsatta planeringen inför
hösten och hoppas att vi då får mötas igen!
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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Två församlingar blir en! Vad säger kyrkoledaren?
ställen - man är på en plats istället för två vilket gör att man kanske kan uppfattas som
mindre synlig i t.ex. en stad. En risk kan också
vara att man tappar visst engagemang, men
det kan man också vara uppmärksam på och
hantera. Den stora fördelen är dels glädjen
att vara tillsammans, bli fler, vara fler som bär
och dels att man kan få kraft och möjlighet
till nya strategiska satsningar.

För oss i Missionsförsamlingen och Baptistförsamlingen är det spännande tider. Det kanske
kan påminna lite om tiden innan ett bröllop och
man ska flytta ihop med en annan människa. Vad
har vi dubbelt av, vad behöver vi, vad ska vi skaffa
nytt…? osv. Många av oss har varit i den situationen. Nu ska två församlingar bli en, Equmeniakyrkan i Linköping. Vilka verksamheter har
vi haft, vilka ska vi behålla, vad nytt ska komma
till, hur ska vi klara att leva tillsammans…?osv.
Medljus tog kontakt med vår kyrkoledare Lasse
Svensson för att få lite fakta och reflektioner från
samfundets sida.

Hur stor församling blir det. Hur många är det
som är större?

Kyrkostyrelse och kyrkoledning har varit
informerade om processen och varit positiva
både till hur den hanterats och var den nu
landat. Men beslutet att gå samman och bilda
ny församling tillsammans/anta nytt namn
är församlingarnas beslut. Det som dock
kyrkoledaren på delegation av kyrkostyrelsen
beslutar om är hur man hanterar Baptistförsamlingens upplösningsparagraf, dvs. vi
godkänner att man tar med sina tillgångar in
den nya församlingen. Det är bra då den nya
gemenskapen blir ekonomiskt starkare, men
det säkerställer också långsiktigt att de medel
som offrats till ett sammanhang finns kvar i
detsamma också långsiktigt - nu genom den
tilltänkta Equmeniakyrkan Linköping.
Beslutet har formellt inte fattats i skrivande
stund utan kommer göra så efter att kyrkostyrelsen mötts kommande helg (27-28 mars).
Hur är proceduren från er sida sett, när en sådan
här fråga kommer upp?

I detta fall har processledare Per Rydwik och
undertecknad stått i kontinuerlig kontakt under processens gång. Dessutom har vi genom
regional kyrkoledare varit uppdaterade under
en längre tid.
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Hur och när fattas beslutet om samgående? Vilken
roll har Kyrkostyrelse och Kyrkoledning i detta?

Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson berättar om
kyrkostyrelsens och kyrkokledningens roll när två församlingar går ihop, som nu sker i Linköping.

Är det vanligt med samgående på det här sättet?

Det var en period under Equmeniakyrkans
första år, som det var mer vanligt att nya
gemenskaper bildades på detta sätt. Man
kanske hade haft kämpigt på olika sätt under
en tid och kände att när man nu blev samma
samfund kunde man enklare finna en väg
tillsammans. Eller så ville man helt enkelt
bli effektivare eller fler. Det kan ha funnits
och finns många orsaker. På senare tid har
det väl inte varit lika vanligt, men visst förekommer det.
Vilka fördelar/nackdelar finns det för samfundet
när två församlingar går ihop?

En nackdel kan vara att man finns på färre

Enligt den statistik vi har tillgänglig idag,
som är från årsskiftet, ser det ut som följer:
Linköpings Missionsförsamling: 623 medlemmar. Linköpings första Baptistförsamling:
108 medlemmar.
Den nya församlingen kommer därmed
att bli näst störst i Equmeniakyrkan, där bara
Immanuelskyrkan i Stockholm är fler med
sina 1384 medlemmar. Strax efter Linköping
hamnar då Betlehemskyrkan i Göteborg med
sina 715 medlemmar. Detta förutsatt att alla
följer med in i den nya församlingen etc.
Har ni något ni vill hälsa till den ”nya, större
församlingen”?

Vi vill på alla sätt önska er allt gott i detta nya!
Gud välsignar er i ert arbete!
Tack, kyrkoledare Lasse Svensson, för att du tog

dig tid att svara på våra frågor. Vi önskar även
er i Kyrkoledningen och Kyrkostyrelsen allt
gott och Guds välsignelse i ert arbete.
BIRGITTA JACOBSSON

På intervju

Hur var årets Alphakurs i Missionskyrkan?
Under våren bjöd Missionskyrkan in till Alphakurs. Med tanke på pandemin blev kursen digital,
det blev helt enkelt Alpha Online. Medljus har frågat några av årets deltagare om hur Alphakursen
var. Läs hur de upplevde vårens kurs - kanske är
det din tur nästa gång?
Deltagarna fick fyra frågor:
1. Hej, vad har ni gjort på Alpha Online?
2. Vad har varit roligast med Alpha?
3. Vilket ämne har varit mest utmanande?
4. Vem bör gå en Alphakurs?
Malin Petterson
1. Vi har gått igenom

olika teman via filmer
som vi har sett, samtalat om frågor som kommit upp och reflekterat tillsammans samt bett.
2. Samtalen, att höra andras tankar, perspektiv
och dela detta tillsammans. Då vi varit en
blandad grupp med olika åldrar har det verkligen skapat många härliga erfarenhetsutbyten.
3. Temat om ondska var mest utmanande.
4. Alla som längtar efter mer av Gud tänker
jag ska gå Alpha-kurs!
Marit Gunnarsson
1. Vi har pratat om

att vara kristen och vad
det innebär.
2. Det roligaste har varit att få mötas och prata
om livet och tron.
3. Kapitlet ”Hur kan jag stå emot det onda”
- där upplevde jag att det blev för mycket
”pekpinnar” och att vissa människor är mer
”rätt” än andra. Det tycker jag är, att som
kristen, sätta sig på för höga hästar. Bara för
att man är kristen så innebär ju inte det att vi
som människor inte ibland handlar fel eller
blir arga eller onda för en stund. Jag upplevde
att filmen för det här avsnittet vinklade frågan
på ett lite för ”oskönt” sätt för att falla mig
i smaken.
4. ALLA! Ett bra sätt att reflektera över tron

Mathias Holmgren.

Malin Petterson.

om man redan är kristen och ett tillfälle för
alla som är nyfikna på vad kristen tro innebär
att få mer kunskap. Sen att få mötas och prata
om detta är fantastiskt!
Mathias Holmgren
1. Vi har samlats

och samtalat kring olika
ämnen kretsande kring tro. Vi har pratat
med varandra, fått ingång i ämnesområdena
genom olika filmer, bett tillsammans och delat
tankar utifrån filmernas innehåll.

Marit Gunnarsson.

2.

Att få tillfälle att prata med andra om tro.
3. Helande var ganska klurigt att ta sig an.
4. För egen del har jag varit uttalat kristen
sedan mer än 40 år. Ändå tog jag chansen
när en kurs anordnades - för att få tillfälle att
möta andra i samtal om tro. Jag hade kanske
kunnat hitta ett annat sammanhang. Alpha
har ju karaktären av en nybörjarkurs för den
som är intresserad av kristen tro, men jag
tyckte ändå det var givande att delta.
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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

Påskgåva till barnen i församlingen!

Det har kommit en ny barnbibel som heter
”Barnens bästa bibel”, skriven av biskop Sören Dalevi som forskat om barnbiblar. Flera
i kollegiet har redan läst den, och i både bild
och text är den en av de bästa barnbiblarna
i vår tid. Den säljs som bibeln i sin helhet,
och även i två mindre utgåvor där de texter
som handlar om ”Julen” och ”Påsken” samlats. Under påsken erbjöds alla barnfamiljer
att hämta ett ex av ”Påsken” som gåva från
församlingen! Välkommen till kyrkan för att
hämta ut ditt exemplar!
MARIA LINDER

Församlingsmöte 26 maj kl 18.30

Styrelsen kallar till digitalt församlingsmöte
onsdag 26 maj kl 18.30 på Teams. Det kommer att finnas en länk och instruktion på vår
hemsida.
Något av innehållet är: fyllnadsval till
ledningsgrupper, personalfrågor, rapport
runt samgåendet med Baptistförsamlingen,
information om bland annat stadgar.
Väl mött på vårt första församlingsmöte i
den nya församlingen!
ANNA GARDSTRÖM ORDFÖRANDE I FÖRSAMLINGEN

Restriktioner på grund av pandemin

Nu är det ca ett år sedan som vi fick de första
restriktionerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten. 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

Tidningen Medljus

Enligt beslut delas tidningen Medljus ut
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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 massvaccinering 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 bemannas. 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

DESIGN: REBECCA SÄLLBERG

Det finns hopp

Spring för Equmenia!

arrangeras Spring
för Equmenia, i år i en ny tappning. Ge dig
ut i naturen genom att springa, promenera,
gå eller cykla, valfri aktivitet går givetvis bra.
Skänk sedan din aktiva tid i minuter som
belopp till Equmenia, Missionskyrkans barn
och ungdomsförening. Swishnumret är 123
157 97 05, märk med ”SpringförEqumenia”.
För att inspirera och väcka tävlingsgnistan får
man gärna lägga upp en story på Instagram
och tagga equmenia_missionlkpg, så publiceras bilden även där. Tillsammans är vi starka!
Insamlingens resultat offentliggörs på gudstjänsten den 9 maj. Om du inte orkar vänta
tills dess, sök upp ”Mångkulturell Innebandy”
på Facebook, som nu i vår leder löpningsgruppen i Tinnerö Eklandsskap på söndagar kl.
15:30. Mer information och anmälan hittar
ni där!
Söndag 2 maj-söndag 9 maj

HÄLSNINGAR FRÅN MÅNGKULTURELL INNEBANDY

KYRKOÅRET KALLAR TIDEN mellan påsk och Kristihimmelsfärdsdag för påsktiden. En i bibeln
ganska kort tid då lärjungarna under 40 dagar
fick möta den uppståndne Jesus och sedan se
hur han steg upp till himlen. En tid då Jesus
var sitt sanna uppståndna jag men fortfarande
också fullt närvarande på jorden i mänsklig
gestalt. Jag tänker att detta borde ha varit en
ljus tid för lärjungarna. Kanske till och med
ett lite chockartat tillstånd där de efter tre
traumatiska dagar under en tid fick möta,
tala och umgås med Jesus. Egentligen borde
väl Kristihimmelsfärd också varit traumatisk
för dem, men på något sätt verkar lärjungarna
ha varit bättre förberedda den här gången.
Lite som att upplevelsen av påsken och de
följande fyrtio dagarna hade fått saker och
ting att falla på sin plats och hjälpt dem att
förstå vem Jesus verkligen var. Det är precis det
sistnämnda som predikotemana i påsktiden
handlar om. Att hjälpa oss att bättre förstå vem
Jesus verkligen är och hur hans uppståndelse
relaterar till våra liv.
FÖR EGEN DEL LEVER JAG i allra högsta grad i påsktiden just nu. Inte för att allt i mitt liv just nu
bara är glädje, tvärtom påverkas jag och mitt
mående som alla andra. Jag lever liksom de allra flesta med erfarenheter som kastat om livet
men till detta bär jag också med mig påskens
berättelse om det stora hoppet. Påskberättelsen
är ju inte heller en berättelse full med enbart
glädje utan det är på alla sätt en berättelse som
rymmer många olika känslor. Oavsett vad vi
går in med i påsken så är påskbudskapet att vi
får gå därifrån med hopp. Och det är just det
som jag lever med nu. Något som förstärker
denna upplevelse är allt det som vi nu dagligen
ser hända i naturen. Naturligtvis har det med
årstiden att göra och jag tackar Gud för att vi
som bor långt upp på norra halvklotet får fira
påsk på våren och inte på hösten. Tänk att
fira påsk samtidigt som det bara blir mörkare
och mörkare för varje dag som går? Nej då

passar det bättre att fira påsk när inte bara
ljuset återvänder utan därmed också livet i
Guds skapelse. Hela naturen vittnar om att
livet segrar och att Jesus är uppstånden. Även
detta är ett av de teman som vi talar om under
påsktiden. Finns det hopp för dig och mig så
finns det hopp för alla.
DET VACKRA MED NATURENS vittnesbörd är att det
verkar finnas en sorts livets urkraft där som
så gott som ingenting biter på. När jag 2009
under en period bodde i Kenya upplevde
landet en ovanligt lång period av torka och
regnperioden dröjde flera månader. När den
till slut kom så var den inte lika omfattande
som den brukar vara och löste inte landets
vattenbehov det året. Men likväl fick jag se och
bevittna hur livet återvände i träd, buskar och
annan växtlighet. Det som varit torrt, brunt
och rött blev på kort tid intensivt grönt och
vackert.
För tydlighetens skull vill jag poängtera att
detta inte är ett inlägg i klimatdebatten som
skulle kunna tolkas som att vi människor kan
göra vad som helst och att naturen klarar av
det. Tvärtom behöver vi människor hela tiden
söka vägar att samverka med naturen så att
hoppet och livets återvändande får synas i såväl
Guds skapelse som i våra liv. För påsktiden är
den tiden då vi lever i hoppet och söker vägar
framåt för vad det innebär att följa Jesus i
Linköping 2021. Och det hoppet är så starkt
att det rymmer såväl klimatkatastrofer som
privata tragedier och kollektiva motgångar.
Må naturens vittnesbörd varje dag påminna
oss om detta. Vi går mot ljusare tider!

Marcus
Lind
PASTOR OCH
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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På bibelskola

Bibelskola? Varför då?
I ungdomsåren är det många som funderar på vad
man ska göra med sin framtid, vilka skolor man
ska gå på, om man ska satsa tid på ett intresse
eller annat som kan ha betydelse för ens framtid.
Många ungdomar satsar en eller flera terminer på
att fördjupa sig i sin kristna tro genom att gå på
bibelskola. Medljus har bett några som går eller
redan gått på bibelskola att svara på några frågor,
som kan vara till hjälp för dig som funderar på om
du ska ta ett sådant tillfälle, men också intressant
för alla andra att få veta lite om hur man upplever
en sådan tid.
Frågorna de fick var:

• I vilken bibelskola gick du/går du? Vilken
organisation står bakom? När och hur länge
gick du där?
• Varför sökte du dit?
• Vad var det bästa med din tid där?
• Något som kändes mindre bra/problematiskt?
• Några upplevelser/händelser/ skeenden som
du vill lyfta fram som positiva för den som
kanske funderar på om det är något för hen?
• Fick du kontakter som du kunde/kan hålla
kvar efteråt?
• På vilket sätt har din tid på bibelskolan
förändrat dig tycker du?
• Varför tycker du att man ska satsa ett år eller
mera på att gå på bibelskola?
• Något annat du vill hälsa Medljus läsare?
Elin Falebrand

Jag går just nu på Bibelfjäll i Hemavan som
tillhör Härnösands folkhögskola. Härnösands
folkhögskola ägs av Equmeniakyrkan, som
är huvudman. EFS är också med och driver
själva utbildningen och Svenska kyrkan, Pingst
och EFK är lokala medarrangörer. Det är en
ettårig utbildning och jag är inne på andra
terminen nu.
Jag sökte hit dels för att Julia Gardström
gick här förra året och pratade så gott om den,
men också för att jag annars inte skulle kunna
uppleva och lära mig allt som vi gör här. Det
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var lite spännande att söka hit, för jag har aldrig
varit så långt upp i Sverige. Jag var nyfiken på
hur det skulle se ut och att få upptäcka mer
av Guds skapelse här uppe. Alla saker vi får
prova på här uppe skulle jag sakna att inte ha
fått prova på. Om jag skulle göra allt på egen
hand hade det blivit mycket dyrare.
Det är svårt att välja ut bara en sak som är
bäst, för vi har gjort så mycket roliga saker.
Helst skulle jag vilja välja hela året som det
bästa. Att få bo 8 meter från skidbacken är
rena drömmen. Det finns 32 pister och mycket
yta för offpist. I en annan by 20 min härifrån
finns det ännu fler backar. Jag har lärt mig att
åka snowboard och jag har i princip övergivit
vanliga skidor. Sen så har jag ju världens bästa
klass också, så vad vi än gör blir roligt när vi
gör det ihop.
Det är inte riktigt något som har varit
problematiskt, utan bara lite mer utmanande
iså fall. I början var det lite utmanande med
hemlängtan. Det är första gången jag bor så
här långt hemifrån och jag har varit lite dålig
på att hålla kontakten med kompisarna där
hemma. Men med tiden har detta försvunnit,
för att det här har känts mer och mer som mitt
hem. Klassen har blivit som min andra familj.
Jag har alltid någon att gå till och prata med
om det är något som bekymrar mig. När vi
kommit tillbaka hit till Hemavan efter lov så
har det verkligen känts som att komma hem.
Jag har även tyckt det har varit lite utmanande att be högt i helklass och att be för
andra. Jag har inte växt upp med att be högt,
så det var lite jobbigt i början. Ju mer tiden
går desto tryggare känner man sig i gruppen
och man vet att det är ingen, som kommer
att döma en, utan vi alla är här för att lära av
varandra och att utmana oss själva.
På hösten gjorde vi några vandringar upp
på fjället och tältade, gick Pilgrimsvandring,
badade i Ruttjebäcken och kröp i grottor. Under vintern har vi åkt skridskor, längdskidor,

Elin Falebrand.

tagit skoterkort, haft lektioner i alpina skidor,
snowboard och telemark. Vecka 11 hade vi
en utevecka, då vi grävde och sov i bivack,
solade, åkte skoter och gick på toppturer med
skidor. Vecka 15 ska vi ha vår andra utevecka.
Vi har lite kvar nu under våren, bland annat
en retreat på tre dagar, lite kanothajker och lite
andra utflykter, som är osäkra om de blir av på
grund av Corona.
Jag har fått många bra kompisar här och jag
hoppas att jag ska kunna hålla kontakten med
dem. Det har varit jobbigt att vara ifrån klassen under lov, så det kommer säkert bli svårt
att inte hålla lite kontakt. Vi har pratat om att
träffas på en återträff, eller åka hem och besöka
varandra, så vi får se om det blir av.
Det har gett mig en tryggare grund i min tro
att stå på. Det har gjort att jag blivit ännu mer
nyfiken på att fördjupa min relation med Gud
och få lära känna honom ännu mer. Det har
också hjälpt mig att få in tron mer i vardagen.
Vi har andakt varje morgon, vilket gör att man
får in Gud i sin rutin.
Tiden här har även förbättrat mitt självförtroende, just eftersom vi får prova på så mycket
grejer. Här är man aldrig är ensam om att göra
något för första gången. Det är en så bra miljö
där alla peppar och stöttar varandra.
Jag tycker att man borde gå bibelskola för

uttryck i kyrkan än dem jag är van vid.
Man ska söka bibelskola för att få tid att
ostört jobba med sina frågor kring tro och för
att lära sig möta andras tro.
Jag ses gärna och pratar mer om bibelskola.
Hör av er!
Julia Gardström

Stina Holmgren på studieresa till klostret Bose.

att växa i sig själv och i sin relation till Gud. Att
ge ett år åt Gud är bra och nyttigt för att bara
få fokusera på honom och lära känna honom
bättre. En bibelskola är den perfekta platsen att
ställa alla sina frågor och att hjälpas åt att reda
ut dessa och kunna växa tillsammans i tron.
Guds rika välsignelse till er alla! Ge inte upp
hoppet i den här långa mörka Coronatid, utan
håll kvar i Jesus, som är ljuset, så kommer vi
ta oss igenom det här tillsammans.
Stina Holmgren

Jag gick på Hjälmareds folkhögskola utanför
Alingsås. Det är en skola som drivs av EFS
men har en väldigt blandad lärarkår med allt
från Svenska kyrkan till Pingst representerad.
Vi hade två lärare från Equmeniakyrkan också.
Jag hade påbörjat mina socionomstudier
och hade studiekamrater som berättade om
sina erfarenheter från att gå bibelskola. Jag
tänkte att nu är min chans att gå. När jag är
färdigutbildad kommer jag vilja starta min
karriär. Så jag tog studieuppehåll och sökte till
Hjälmared. Jag gick där 2018-2019, dvs. året
innan jag började jobba här i Missionskyrkan.
Jag tror det var bra för mig att lägga ett
år på att jobba med min tro. Ta tid att jobba
igenom saker jag funderade på och fördjupa
min kunskap om Bibeln och kyrkan.
Resan till klostret Bose i Italien var en

Julia Gardström.

höjdpunkt. Vi fick en unik inblick i livet där.
Jag och en vän fick arbeta i trädgården med
broder Norberto, som sprutade ur sig livsvisdomar och utmanade många av våra förutfattade meningar om hur livet är som broder i
ett kloster. Han sa bland annat: ”You can not
save people, only God can do that. But you
can cheer them up!”
Men det bästa med året var att jag lärde
känna vänner för livet. Man kommer varandra
extra nära när man tillbringar ett år tillsammans i folkisbubblan.
Vi var en väldigt blandad klass med erfarenhet från både katolska kyrkan, islam,
pingströrelsen med mera och några som var
helt nya till kristen tro. Det var utmanande,
men lärorikt för mig att se vad som vi hade
gemensamt trots våra olikheter.
Jag var förvånad över vår klass. Min förväntan var en bunt 19-åriga kyrkisar, men faktum
var att vi hade klasskompisar mellan 20 och
30 år och med väldigt olika livserfarenhet. Så
om du tror att du är för gammal eller lever fel
liv för att gå bibelskola så tänk igen.
Några av mina bästa vänner är från mitt år
på Hjälmared.
Jag har fått mer trygghet i min kunskap om
bibeln och tron, och mod att dela mina tankar.
Dessutom har jag fått större respekt för andra

Jag gick Bibelfjäll i Hemavan. En bibelskola
som drivs av Equmeniakyrkan, men präglas
av stor ekumenik med lärare och elever från
olika samfund. Jag gick där läsåret 19/20.
Jag ville ta ett år mellan studierna där
jag ville uppleva roliga saker, och bibelskola
kändes helt rätt.
Det bästa var att jag fick många nya vänner,
erfarenheter och mycket tid och utrymme att
fundera över livet och tron.
Det var så långt hemifrån och tidvis var det
svårt att hålla kontakten med vänner utanför
eftersom man är i sin bubbla.
På Bibelfjäll fick jag testa på allt från
grottkrypning till glaciärklättring och allt i en
komplett fjällmiljö. Det är lätt att ta in bibelns
budskap i en sådan miljö!
Dessutom gillade jag blandningen mellan
bibeln, fjället, och mötet som är bibelfjälls
tre ben.
Jag fick vänner för livet! När man delar så
mycket med varandra får man ett speciellt
band till varandra, både mellan lärarna och
de andra i klassen.
Jag har fått mycket tid att fundera på vem
jag vill vara och fått utmanas. Jag känner en
större ödmjukhet inför livet och har fått nya
perspektiv på människor och Gud. Jag kände
hur jag växte mycket som person under året.
Så absolut har tiden förändrat mig!
Varför ska man inte satsa ett år? Tänk att
få ha bibeln, tron och gemenskapen i fokus
under en längre tid. Andrum, upplevelser
och påfyllnad. Det tror jag alla mår bra av.
Det finns många olika bibelskolor med olika
profiler, och det finns något för alla.
Att gå bibelskola är något av det bästa jag
gjort, och något jag kommer bära med mig
Fortsättning på sidan 15.

9

NYHETER FRÅN EQUMENIA MISSIONSKYRKAN I LINKÖPING

NR 3 - APRIL 2021

The Bible

The Bible är en träff som sker en gång i månaden, då ungdomar
som går i nian, gymnasiet eller tagit studenten får fördjupa sig
i olika teman kring tro och lärjungaskap.
I höstas hade vi tre träffar, där olika personer i treenigheten
fick vara i fokus en kväll vardera. Vid terminsplaneringen tycker
vi ledare (Mattias Elander & Maria Linder) om att klura ut
roliga namn på kvällarna, där temat inte är alltför uppenbart
men absolut kan listas ut. ”Himla pappa” (Gud) hann genomföras på plats, men ”Lejonet av Juda stam” (Jesus) och ”Den
Anderlunda” (Anden) fick genomföras digitalt.
Den sista kvällen gav mersmak, så i vår har vi haft en hel
kväll om ”nådegåvor” där vi pratade om vilka vi själva har och
vilka som är vanliga i vår församling. Dom som ville fick också
ett gåvotest hemlevererat i brevlådan, som hjälp för att kunna
upptäcka fler gåvor hos sig själv. Terminen startade däremot med
temat ”Tro vid covid” då vi hjälptes åt att komma på olika sätt
att leva ut och fördjupa
sin tro när vi fortfarande
mestadels satt hemma och
inte fick hjälp av varandra
i olika gemenskaper. Båda
dessa träffar genomfördes
digitalt.
Som väl är får vi äntligen

Långfredagsvandringen

Två år i rad är en tradition eller hur? För även i år fick vi till en
pilgrimsvandring för gymnasister och unga vuxna. Tre grupper
med 7-8 personer i varje gav sig ut på Tinnerö. Vandringen
blev ca 8 km och vi stannande med jämna mellanrum och läste
påskberättelsen i Bibeln. Några reflektioner efter vandringen
var att det kändes lugnt, att det kändes konstigt att gå en bit
helt tysta, att det var häftigt att läsa Bibeln när det haglar på
sidorna och att det var härligt att träffas igen på riktigt.
STINA HOLMGREN

börja ses på plats med ungdomsgrupperna igen. På grund av
lite schemapussel blir det två gånger för The Bible i maj. Den
7:e maj ska vi prata om ”Guds tjänst med extra allt”, då vi på
sätt och vis kommer fira en gudstjänst, där ALLA moment
som kan finnas i en gudstjänst står med i agendan. Detta för
att förstå varför olika moment finns med, i vilken ordning de
lämpligen kommer och hur de är en del av mötet med Gud.
Den 21:a maj kommer ett framönskat ämne av ungdomarna
själva, nämligen ”Profeter & profetior” i Bibeln och en del om
hur den profetiska gåvan kommer till uttryck idag.
Vi är så taggade på att ses igen! Be gärna för oss ledare och för
att ungdomarna ska få stöd i tron och livet genom dessa kvällar.
MARIA LINDER
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Vilmas spalt
Något jag funderat mycket över på

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 på Öland! Det blir
bad, undervisning, 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

Grandios går ut

[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.
APRIL

30 19.00 Grandios Utomhus i
patruller.
MAJ
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20.00 The Bible Guds tjänst
med extra allt.
9 11.00 Gudstjänst med alla
åldrar via YouTube.
Dansgruppen Glow,
Mångkulturell innebandy och Skattkistan
medverkar.
21 20.00 The Bible Profeter &
profetior.
30 11.00 Konfirmationshögtid
via YouTube.

Vilma

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

sista tiden är det begrepp, som
vittnar om ett problemfritt liv,
en strävan efter att alltid göra
mer och att antingen platsa eller inte platsa in i den mall vi
tillsammans som samhälle byggt
upp. Helt riktigt, ordet jag syftar
på är ”perfekt”. ”Perfekt” är en
vidsträckt term, som genomsyrar
allt ifrån våra val av inredning
till våra val av kläder. På nätet,
TV och i tidningen stöter vi
dagligen på sådant som är felfritt
och ofelbart. En kändis som med
skinande, kritvita tänder ler mot
strålkastarljuset i en reklamfilm
eller en bil polerad ut i fingertopparna, som står i butiksfönstret
för att locka till sig köpsugna
kunder. Var vi än är i livet, var vi
än befinner oss, så finns ”perfekt”
där. Men är det faktiskt så att vi
kan undkomma detta ideal? Det
som likt en blodigel nålar sig
fast på oss för var gång vi ger oss
ut i världen. Eller finns det ett
kryphål, där vi verkligen kan bli
lösgjorda från samhällets normer
och förväntningar och bara vara
oss själva?

Kalendern

Det är många som har längtat
efter att få träffas på plats med
tonårsgruppen, istället för att
sitta framför zoom på fredagarna.
Nu äntligen händer det! Vi delar
upp grandios i mindre grupper
och träffas utomhus. Det blir
härligt att ses igen på plats! Hör
av dig för mer information.
STINA HOLMGREN

Jag tror att hos Gud existerar inget

”perfekt”. Gud har skapat oss
med skavanker och skavsår vi
aldrig kommer bli fria från. Det
spelar ingen roll hur mycket vi
än försöker se ut på ett visst sätt
eller vara på ett visst sätt. Oavsett
vilket kommer vi förbli ofullkomliga människor, som Gud
valt att älska, precis för dem vi är.
VILMA THOLANDER

Scouter - var redo!

I år är alla scouter välkomna på
scoutläger 10-12 september ! Det
kommer bli både en spännande spårning och flera roliga och utmanande
projekt.
Mer information kommer från
scoutledarna innan sommaren, men
boka in helgen redan nu! Hoppas
vi ses!
SCOUTLEDARNA

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 maj 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! I tidigare nummer har Maria Linder introducerat Romarbrevet och Magnus Hesselstrand gett 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.
Parallellställena vid bibelstudierna
För varje dag under året erbjuds vi en stund
av bibelstudier med hjälp av bibelläsningsplanerna 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 bibelöversättning 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 häpnatsväckande. 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.

Bibelläsningsplan maj 2021
Vecka 18 Söndag 2 maj-lördag 8 maj

Söndag Romarbrevet 12:3-21 En kropp och många
lemmar (Amos 5:15)
Måndag Ordspråksboken 14:1-13 Salomos ordspråk
8 (Efesierbrevet 5:15-20)
Tisdag Romarbrevet 13:1-10 Överheten i Guds tjänst
(Salomos Vishet 6:1-3)
Onsdag Ordspråksboken 14:14-23 Salomos ordspråk
9 (Andra Timotheosbrevet 1:15-18)
Torsdag Romarbrevet 13:11-14 Tiden lider (Lukasevangeliet 21:29-33)
Fredag Ordspråksboken 14:24-35 Salomos ordspråk
10 (Predikaren 10:4)
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(Lukasevangeliet 1:46 55)
Fredag Romarbrevet 16:25-27 Avslutande lovprisning (Judit 21-25)
Lördag Pingstdagen: Rubrik: Den heliga Anden:
Johannesevangeliet 14:15-21, Joel 2:28-29, Apostlagärningarna 2:1-11, Psaltaren 104:27-31

Vecka 21 Söndag 23 maj-lördag 29 maj
Lördag Bönsöndagen: Rubrik: Bönen: Lukasevangeliet 11:1-13, Jeremia 29:11-14, Första Johannesbrevet
5:13-15, Psaltaren 13

Vecka 19 Söndag 9 maj-lördag 15 maj
Söndag Romarbrevet 14:1-12 Döm inte din broder
(Första Moseboken 1:29-30, Första Korinthierbrevet
10:23-11:1)
Måndag Ordspråksboken 15:1-10 Att visa någon
till rätta är en oumbärlig mänsklig funktion (Jesaja
1:11, 11:1-10)
Tisdag Romarbrevet 14:13-23 Hänsyn till de svaga
(Psaltaren 35:19-28)
Onsdag Kristi himmelsfärds dag: Rubrik: Herre över
allting: Lukasevangeliet 24:49-53, Jesaja 61:10-21,
Apostlagärningarna 1:1-11, Psaltaren 110
Torsdag Ordspråksboken 15:11-19 Att tillrättavisa
och vägleda varandra (Lukasevangeliet 16:16-17)
Fredag Romarbrevet 15:1-13 Guds väsen (Andra
Samuelsboken 22:50-51)
Lördag Söndagen före pingst: Rubrik: Hjälparen kommer: Johannesevangeliet 16:23-33, Femte Moseboken 31:6-8, Romarbrevet 8:31-39, Psaltaren 33:18-22
Vecka 20 Söndag 16 maj-lördag 22 maj

Söndag Ordspråksboken 15.20-33 Herren är fjärran
från de onda (Lukasevangeliet 1:51-55)
Måndag Romarbrevet 15:14-21 Hedningarnas
apostel (Jeaja 52:15)
Tisdag Ordspråksboken 16:1-17 Människan tänker
ut sin väg, men stegen styrs av Herren (Första Petrusbrevet 4:8)
Onsdag Romarbrevet 15:22-33 Paulus planerade
besök (Apostlagärningarna 11:27-30)
Torsdag Ordspråksboken 16:18-33 Marias lovsång

Söndag Annandag pingst: Rubrik: Andens vind över
världen: Johannesevangeliet 3:31-36, Hesekiel
11:17-20, Apostlagärningarna 11:19-26, Psaltaren
68:10-14, 21-21
Måndag Ordspråksboken 17:1-3 En klassisk psaltarpsalm (Psaltaren 26:2)
Tisdag Kolosserbrevet 1:1-8 Tack till Gud för församlingens tro (Filemon 1:1-7)
Onsdag Ordspråksboken 17:4-6 Vördnad mot sina
föräldrar (Jesus Syraks Vishet 3:10-14)
Torsdag Kolosserbrevet 1:9-14 Förbön för församlingen (Första Petrusbrevet 1:3-12)
Fredag Ordspråksboken 17:7-14 Kristna i världen
(Första Petrusbrevet 3:9)
Lördag Heliga trefaldighets dag: Rubrik: Gud – Fader,
Son och Ande: Matteusevangeliet 28:16-20, Andra
Moseboken 3:1-15, Romarbrevet 11:33-36, Psaltaren
113:1-6

Vecka 22 Söndag 30 maj-lördag 5 juni

Söndag Kolosserbrevet 1:15-23 Försoning genom
Kristus (Johannesevangeliet 1:1-18)
Måndag Ordspråksboken 17:15 -28 Regler för domare (Femte Moseboken 16-19)
Tisdag Kolosserbrevet 1:24-29 Paulus lider för kyrkan
när han fullgör sitt uppdrag (Titus 1:1-4)
Onsdag Ordspråksboken 18:1-21 Helighetsregler för
israeliterna (Tredje Moseboken 19:15)
Torsdag Kolosserbrevet 2:1-5 Kunskapen om Guds
hemlighet, Kristus (Jesaja 45:13)
Fredag Ordspråksboken 18:22-24, 19:1 Om vänskap
(Jesus Syraks Vishet 6:5-17)
Lördag Första söndagen efter trefaldighet: Rubrik: Vårt
dop: Johannesevangeliet 1:29-34, Andra Moseboken
14:21-22, Titusbrevet 3:4-8, Psaltaren 66:5-12

På kyrktorget

På intervju

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!

Bibbi Åhman – ny i Missionskyrkan
Vid flera av de digitala gudstjänsterna från
Missionskyrkan har vi kunnat se och höra Bibbi
Åhman spela på flygeln. Medljus har tagit kontakt
med Bibbi för att få veta lite mer om henne.
Vem är du? Presentera dig för Medljus läsare!

Jag heter egentligen Birgitta, men genom åren
har det blivit att alla säger Bibbi. Jag är född
och uppvuxen i Västervik, där vår familj var
medlemmar i Missionskyrkan. År 1983 tog
jag förskollärarexamen i Kalmar. Året efter

fick jag förskollärartjänst i Linköping som jag
trivdes med. När jag hade jobbat 25 år i Linköpings kommun fick jag ett guldarmband.
Åren 1985-1990 var jag medlem i Missionskyrkan i Skeda och var pianist i Ungdomskören. Från 1990 är jag medlem i
Ryttargårdskyrkan. Min man Peter och våra
barn Emma 24 år och Jakob 22 år tillhör
också Ryttargårdskyrkan.
Sedan september 2012 har jag varit anställd i Baptistkyrkan. Jag har arbetat med
barnrytmik, sång och musik,
expeditionsarbete, uthyrningar
mm. Det känns mycket bra att få
jobba i en kristen församling. Min
kristna tro är viktigast i mitt liv.
Vad har du för uppgifter nu i vår
gemensamma församling?

Så här i början är det lite av att
känna in och skolas in på Missionskyrkans expedition. Och så
blir det ju en hel del musik. Jag
tycker, att det är roligt med arbetslaget i Missionskyrkan. Det är lätt,
när man har någon att fråga vid
behov. Det är kul med tjejerna i
Martas Café. Det är lätt att umgås,
när man kan dela vardagen med
varandra.
Det var förresten Jacob Wessbo
som tipsade mig om jobbet i
Missionskyrkan. Det är jag glad
för. Det är så roligt att umgås och
jobba tillsammans med personer
i olika åldrar. Jag bor i Vasastan,
så jag har ju nära till jobbet i Missionskyrkan.

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

Tack för att du ville dela med dig av

dina tankar!
Bibbi Åhman är en i det nya gemensamma arbetslaget när Baptistkyrkan
och Missionskyrkan blir en församling.

GUDRUN EKLUND
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Gudstjänster och möten

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

Maj
2
SÖNDAG 5:e i påsktiden
11.00 Gudstjänst med nattvard
Att växa i tro. Marcus Lind. Musik
Bibbi Åhman och Birgitta Johansson.
12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom
2-9

SÖNDAG-SÖNDAG
Spring för Equmenia
Motionera där du är till förmån för
Equmenia! Läs mer på sidan 7.

9
SÖNDAG Bönsöndagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
Bönen. Dansgruppen Glow. Mångkulturell innebandy. Skattkisteledarna.
12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom
16
SÖNDAG före Pingst
11.00 Gudstjänst
Hjälparen kommer. Marcus Lind.
12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom
23
SÖNDAG Pingstdagen
11.00 Gudstjänst
Den heliga Anden. Rikard Roitto.
12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom.
30
SÖNDAG Heliga trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst med konfirmation
Gud - Fader, Son och Ande. Årets konfirmander och konfaledare. Musik
Jacob Wessbo.
12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom

Juni
6
SÖNDAG 1:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Vårt dop. Musik Jacob Wessbo.
12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom
14

På kulturfronten

Lambohovskyrkan
Lambohovskyrkan är Öppen mellan kl 10.00
och 12.00 varje söndag. Vi håller en kort andakt varje hel och halv timme. Vi kan inte ta
emot mer än åtta personer i taget, så du kan
få vänta en lite stund innan du får komma
in. Under våren och sommaren har Öppen
kyrka tre teman: Mässa, Musik och Ordet.
När temat är Mässa firar vi mässa vid varje
andaktstillfälle den dagen.

Maj
2
SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Musik.
9
SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Mässa.
16
SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Ordet.
23
SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Mässa.
30
SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Musik.

Juni
6
SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Mässa.
Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram sker i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

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

Elever på konstlinjen på Lunnevads folkhögskola ställer ut i
Galleri Magnifik fram till 16 maj.

Lunnevads konstelever ställer ut

Pågående utställning i Galleri Magnifik visar
på nytt konst av elever från Lunnevads Folkhögskola. Utställningen pågår till och med
16 maj 2021.
Lunnevads Folkhögskola utanför Linköping 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 inträdesprov 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.
Välkomna till Galleri Magnifik, men vi
begränsar antalet besökare, som samtidigt kan
vara där, till 8 personer.
GALLERIGRUPPEN / JAN HÄLLGREN

Sommarutställning i Galleri Magnifik

Vår interna julutställning fick tyvärr ställas

På bibelskola

in på grund av pågående pandemi. Men som
vi då informerade om i Medljus planerar vi i
stället att ha en sommarutställning.
Vi är nu klara med detta och det blir fjorton församlingsmedlemmar och vänner till
församlingen som är redo att visa upp hur
kreativa de är på sin fritid. Som tidigare blir
det en bra blandning vad gäller olika tekniker.
Vårt insamlingsmål för denna utställning
är att minst 50% av försäljningssumman ska
gå till kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.
Utställningsperioden är 22 maj-15 augusti.
Tyvärr kan vi inte räkna med att ha någon
vernissage. Enligt nu gällande restriktioner
får max 8 personer vistas samtidigt i Galleriet.
Vi hoppas att regeringen kommer att lätta
på restriktionerna framåt sommaren och att vi
är många som fått vaccin som gör att vi kan
börja umgås på ett mer normalt sätt och då
återgå till att besöka kyrkan och vårt Galleri.
Vi som ställer ut är följande
Linda Ahlfors - Foto
Sture Berg - Foto
Gurli Börjesson - Mattor, kuddar mm
Britt Ekman - Halmslöjd, korgslöjd mm
Lars Hesselstrand - Träreliefer, nyckelskåp mm
Suzanne Hjelm – Målningar
Jan Hällgren – Målningar
Birgitta Jacobsson - Målningar, kassar, mm
Georgios Kyriatzis – Foto
Marcus Lind – Foto
Jennie Roitto – Målningar
Jörgen Tholander – Foto
Ulla-Britt Uhlin – Silversmycken
Magnus Wedberg - Legokonst
LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Bibelskola? Varför då?

Fortsättning från sidan 9.

för resten av mitt liv. Har du frågor om just
Bibelfjäll så är jag gärna villig att svara på dem!
Maria Linder
Jag har gått två bibelskolor: dels bibelterminen
våren 2009 på Södra Vätterbygdens folkhögskola, där Equmeniakyrkan är huvudman,
och dels U-linjen (missionsskola) läsåret
2009-2010 på Hållands (numera Åredalens)
folkhögskola, där EFS är huvudman.
Jag sökte till SVF därför att skolan låg en
kort promenad från mitt föräldrahem - att
kunna bo hemma under bibelskoletiden kändes smidigt och ekonomiskt. Däremot missade
jag mycket av internatgemenskapen, vilket
jag tog igen genom att flytta 80 mil bort till
Åre och gå ännu en folkis. Egentligen är jag
inte en vintermänniska, men jag upplevde en
tydlig kallelse att flytta till Hålland och valde
att följa den.
Det bästa med SVF-tiden var alla olika
kurser vi läste, att kunna kombinera teoretisk
bibelskola med praktiskt församlingsengagemang och såklart Israelresan, som gav de
starkaste minnena från den terminen. Det
bästa med Hållandstiden var gemenskapen på
skolan och självklart den drygt två månader
långa praktikresan till Tanzania.
Det enda tråkiga med SVF var att missa
internatgemenskapen, men det var ju självvalt. Det jag minns som problematiskt med
Hålland var att jag och min praktikkompis var
med om en traumatisk händelse under resan,
som vi tyvärr inte hann få så mycket hjälp
med att bearbeta efter hemkomsten, eftersom
terminen snabbt tog slut, men i övrigt var jag
väldigt nöjd.
Tanken på bibelskola kan säkert kännas lite
främmande och ”stor” för en del, men alla som
gillar att åka på läger och/eller hänga i kyrkan
kommer med största sannolikhet också gilla
att gå bibelskola. Under det halvåret eller året
får du utmanande undervisning, bra häng och
gemenskap över kladdkaka och te, samt får

testa på ny stad och nytt boende - lagom stora
steg ut i vuxenlivet, helt enkelt!
Jag har fortfarande kontakt med flera som
jag gick bibelskola och missionsskola med.
Man har liksom delat en innehållsrik tid i
livet och vill därför fortsatt ha kontakt efteråt.
Både bibelskolan och missionsskolan utmanade mig att ta pastorskallelsen på allvar.
De förändrade mig också på så sätt att folkis
är till för att man ska utvecklas som person,
i kunskap, i sin tro och i sina relationer - så
på alla dessa plan sker någon slags utveckling
och förändring.
Jag rekommenderar alltså att gå bibelskola
för att få utvecklas på alla dessa plan jag nämnde ovan. Och för att det är väl investerad tid
att lära sig så mycket om Bibeln och utvecklas
i sin tro. Det har man verkligen nytta av resten
av livet. Hör gärna av er med fler frågor om ni
är nyfikna på det här med bibelskola! Allt gott
och Guds välsignelse.
TACK FÖR ERA BERÄTTELSER. Visst blir man sugen att
få vara med om sådana här upplevelser?! Ta
chansen du som har möjlighet!
BIRGITTA JACOBSSON
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På kulturfronten

Intern sommarutställning i Galleri Magnifik
Om sommarutställningen i Galleri Magnifik kan
man läsa gallerigruppens presentation på sidan
14 i denna tidning. Några av de som är med för
att visa fina hantverk, målningar, foto mm och på
det sättet stötta barn-och ungdomsarbetet i vår
kyrka via Equmenia presenterar här lite vad de
sysslar med och vad som motiverar dem till detta.
Gurli Börjesson

Jag gillar återbruk! Därför väver jag av trasor.
Det har blivit en hel del mattor under årens
lopp och under pandemin har det varit en bra
sysselsättning att sitta i min lilla bod och fixa
trasor och väva av dem.
Hoppas du kan hitta en matta du gillar
på utställningen, om inte, får du gärna höra
av dig till mig, så kanske jag kan väva din
önskematta!
Och du, släng inte gamla utslitna jeans,
påslakan eller urblekta bomullsgardiner, de
tar jag gärna hand om!
Lars Hesselstrand

Temat för mig på sommarutställningen blir
fåglar. Jag börjar med att såga ut fåglarna i en
planka av lind. Sedan snidar jag dem till rätt
form och därefter målar jag dem. Fåglar har
ofta vackra färger. Det blir en utmaning att
hitta rätt färg i min akvarellåda.
Efter målningen monterar jag tillbaka fåglarna i plankan och kan då reglera hur mycket
de ska ”sticka ut”, så man kan säga att mina
tavlor blir en form av trärelief.
Eftersom utställningen öppnar redan efter
pingst kommer jag också att ha med några
midsommarstänger och flaggstänger. Det blir
också några nyckelskåp.
Georgios Kyriatzis

Jag har jobbat med fotografering under de
senaste fyra åren. Jag går på lektioner på
distans och tar massor av bilder! Genren jag
gillar mest är gatufotografering.
På sommarutställningen bestämde jag mig
16

för att delta med foton från Grekland. Varje
foto är ett fönster in i detta vackra land, mitt
land.
Mycket av mitt arbete kan ses på mitt
instagram-konto, georgios_kyriatzis
Jennie Roitto

Av mitt måleri har jag lärt mig att det sällan
blir som man tänkt sig. Inte i första versionen och särskilt gäller detta med akvarellen.
Man ska måla flödigt och inte kontrollerat,
samtidigt som det behövs hundra procents
närvaro i praktiken för att det ska likna konst
överhuvudtaget. En akvarell kan inte “räddas”
när det väl har gått snett. Det är bara att kasta
och börja om. Så jag har nästan gjort slut med
akvarellen, trots dess transparens, livfullhet
och illusion av lätthet. Med akrylen är arbetet
robustare. Den tillåter mig att testa en idé eller
en färgblandning och sedan kan jag modifiera
i nästa lager, för att i kommande tre lager
kanske helt överge och dölja det hela. Och
det går geschwint! Särskilt om somrarna, när
jag står utomhus, då torkar de nya infallen,
innan jag hunnit sätta på nytt kaffe.
Varifrån kommer inspirationen då? Ja det
består mest i färgintryck från olika miljöer.
När jag ser en plats för första gången är jag
nog mest öppen för att stanna till och betrakta
hur former och färger ter sig olika ljus. Hur
stämningen upplevs avspeglas ofta just i dessa
komponenter. Ibland kan det istället vara ett
inre intryck som jag försöker fästa på målarduk. Då är det inte så säkert att det blir en
tavla i klassisk mening, men när det händer
att någon blir berörd av min konst så gör det
inte så mycket att uttrycket inte blev som jag
hade tänk mig.
Britt Ekman

Jag har ”Oroar” (vet du inte vad det är, kom
och titta! Red. anm) och några flätade fat i
rotting och bast.

Magnus Wedberg

Hej! Sedan 2019 har jag sysslat med Lego i
vuxen ålder. Det är ganska vanligt att denna
hobby återupptäcks, när man blir förälder
och bygger med sina barn. Legobygge är ett
fantastiskt sätt att få utlopp för sin kreativitet
och absolut ett verktyg som kan användas för
att skapa konst i olika former. En av de mest
intressanta aspekterna enligt mig är att använda bitar som är tillverkade för ett specifikt
ändamål till något helt annat. Detta gör att
man kan skapa i princip vad som helst trots
att man är begränsad till de bitar som finns.
Till utställningen har jag byggt ett medeltida
kapell med interiör och krucifix. Kolla gärna
in taket som är gjort av chokladpuddingar,
frisyren som används som växt och de långa
silvriga kablarna som utgör staket.
Birgitta Jacobsson

Återbruk av tomma kaffepåsar eller andra
plastförpackningar sysslar jag med och av
dem gör jag väskor (typ kasse). De blir olika
till utseendet beroende vilket material jag
använder. Det känns bra att kunna göra något
av det som annars bara skulle slängas.
När jag gick i pension bestämde jag mig för
att satsa på akvarellmåleri och jag har under
10 år gått på kurser för bl.a. Michael Vågsten,
Mallfred Keresturi, AnnMari Löf och Kicki
Bergengren. Några av mina målningar kommer att finnas på utställningen. Vill man se
mera så finns det på mitt facebook-konto.
av allt det som kommer att finnas på utställningen. Missa inte att
besöka den och hittar du något du gillar, så
köp det och stötta på det sättet Equmenias
arbete!
Det här är några axplock

BIRGITTA JACOBSSON

Träsmidade fåglar av Lars Hesselstrand.

ILLUSTRATION: JOHAN HESSELSTRAND

Gurli Börjesson vid vävstolen.

En korstavla av Magnus Wedberg i lego som är inspirerad
av medelhavet.

Läs också mer om sommarutställningen på sidan 18!

Foto av Georgios Kyriatzis.

Återbrukskasse av kaffepåsar och akvarell av Birgitta Jacobsson.

Jennie Roitto med akvarell.
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På kyrkbacken

Livet i Lambohovskyrkan

Din e-post-adress behövs!

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

Låna bok om Anita Grede!

Det har nyligen 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
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Svältfödd på umgänge. Trött på restriktioner. Irriterad på uppåtgående coronatabeller. Ovan vid digitala möten. Ska detta
elände aldrig vända? Samma återkommande
tankar vecka efter vecka. Men vilken glädje
då att vårsolen kommer och vi lättare kan
träffas ute. Att krokusen i min trädgård
ropar: Här är i alla fall vi som vanligt!
Vilken glädje att också få samlas till andakt i Lambohovskyrkan. Visserligen bara
8 personer i taget, men det känns som så
många fler än vad vi i dessa tider är vana vid.
Jag har sett längtan i människors ögon.
Längtan efter gemenskap, efter att få sjunga
psalmer, be böner tillsammans och att få
fira mässa. Glädjen över att helt enkelt bara
få mötas. Att få lyssna till Albins improvisationer vid orgeln, byta några ord med
konfirmander och alla andra, som visar så
stor glädje över att vi har ”öppen kyrka”.
Fyra möjliga tider mellan kl.10-12. En
andakt varje hel och halv timme. Mot slutet
är det lätt att tiden drar över lite, för vi har
samtalsabstinens ute på torget…
Jag har varit präst i 22 år, pensionär i 8

månader. Tillsammans med epidemin blev
det en stor omställning. Egentligen skulle
jag detta år tagit mer hand om barnbarnen.
Jag skulle ha börjat sjunga i kör och kanske
gått en kurs. Säkert har du också planer,
som inte riktigt blev som du tänkt dig. Men
hoppet om en annan tid och längtan efter
allt det andra, ”att det ska bli som vanligt”
finns kvar.
Det som övertygar lärjungarna efter Jesu
uppståndelse är inte den tomma graven. Det
är att de får möta honom levande. Och jag
tror att det är samma sak i vår tid. Vi ser
Jesu uppståndelse i varandras blickar, i de
goda mötenas stunder och i vår svaghet och
uppgivenhet. Där är Jesus levande.
Per Harling skriver i en av sina senaste
dikter:
I svagheten väcks hoppet som tonar i vår
sång, att sanningen ska segra fast väntan tycks
så lång. I svagheten finns Kristus och nåden
utan krav. I mörkret anas ljuset från påskens
tomma grav.
MARGRETH GÅRDELÖF
VIKARIERANDE FÖRSAMLINGSHERDE
LAMBOHOVSKYRKAN

011-12 03 34
011-18 01 70

Vi finns här när livet förändras.

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

www.capellaab.se info@capellaab.se

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

Linköping
013-12 02 17
013-12 20 59

Finspång
0122-100 94

Bröllop • Catering
Lunchservering

Norrköping
011-12 03 34
011-18 01 70

Åtvidaberg
0120-101 15

Söderköping
0121-102 01

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 Vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar får synas och ta plats på gudstjänsterna!
Välkomna till intervju per mail Lena och Bengt
Josefsson! Berätta gärna lite om er själva.

Vi är 64 och 63 år och bor i Flistad, där vi
byggde vårt hus för drygt 40 år sedan. Vi
har tre vuxna barn med respektive, två bor i
Göteborg och en i Skene. Vi har även glädjen
att ha tre barnbarn. Vi tycker om att vara ute
med vår husvagn. En plats som vi ofta åker
till är Tyrislöt i S:t Annas skärgård, som vi
kallar vårt smultronställe. Då vi gillar att vara
vid havet har vi åkt till många fina platser i
bl.a. Bohuslän, Halland, Skåne, Öland och
Gotland genom åren. Vi bor i ett fantastiskt
vackert land med mycket härlig natur.
Vi har i yrkeslivet jobbat som förskollärare
och byggnadssnickare med eget företag men
är numera nöjda pensionärer.
Om jag förstått er rätt har ni tillhört Baptistkyrkan i Linköping under hela ert vuxna liv, men låt
oss börja med barn och tonårstiden. Ni är födda
östgötar, Bengt med rötter i Flistad och Lena i Linköping. Vi börjar med Lena. Nämn sammanhang
du har funnits med i.

Jag var med i söndagsskola och senare barnkör och GK (goda kamrater). Sen blev det
tonårsklubben där vi var många ungdomar,
jag minns den tiden med glädje.
Nu övergår vi till Bengt.

Jag gick i söndagsskolan i Betelkapellet i Flistad som barn och i övre tonåren var vi båda

Bengt och Lena Josefsson.

med i ungdomskören Helhjärtat och flera av
våra närmaste vänner är från den tiden.
Vill ni delge några tankar om vår nya församling?

Vi är glada för att vi blir en Equmeniaförsamling i Linköping och ser fram emot att kunna
mötas och knyta nya kontakter. Positivt med
ett varierat sång- och musikliv. Mångfald i

församlingen berikar. Vi tycker det är viktigt
att barn och ungdomar får synas och ta plats
på gudstjänsterna. Ingemar Olssons sångtext:
Du vet väl om att du är värdefull… är fortfarande aktuell.
LENA OCH BENGT JOSEFSSON I DIALOG MED ROLF MALMBERG

