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Andakt i försommartid
på gudstjänst

eN Viktig del i MiNA arbetsuppgifter är att, när det 
inte är pandemitider, få vara på äldreboenden 
och servicehus och tillsammans med ”min kör 
och pianister” ha andakter med sång, musik, 
bibelläsning och delande av lite tankar. Och 
sedan ofta få fika tillsammans. Det här har inte 
hänt på över ett år och jag saknar det så mycket. 
Därför tänker jag ta dig med på en sådan andakt. 
Så här kan det gå till: 

Vi sjunger vårsånger om Blåsippan som 
ute i backarna står, om lilla Maja som kom till 
jorden och en härlig sommarpsalm, 199, Den 
blomstertid nu kommer med lust och fägring 
stor – och sången ljuder härligt och starkt, både 
från kör och åhörare. 

Den här andakten får temat på texter och 
ord vara Skapelsen, med bibelläsning från 1 
Moseboken om hur Gud skapar och från vers 
31 i det första kapitlet: ”Gud såg att allt som 
han hade gjort var mycket gott”. 

det är Något gott vi har runt omkring oss, blom-
mor, träd, växter och alla vi människor. 

Och allt det här skapade, allt det vi har 
omkring oss, det är något vi behöver värna om. 
Det vill temat Skapelsen också påminna oss om.  

Vi är en del av naturens skönhet och bakom 
all denna skönhet står Gud. Vi har fått förmågan 
att se och glädjas över det, som Gud har skapat.  

I en gammal legend berättas om att när Gud 
hade skapat allt som finns i världen, från den 
minsta masken till skapelsens krona: människan, 
så såg änglarna allt detta och förundrade sig. Men 
en sak kunde de inte förstå: varför Gud hade 
skapat människan. När Gud hade hela himmelen 
full av änglar, behövde han väl inte människan? 
”Himmelske fader, sa de, du har ju huset fullt av 
änglar, både små och stora, varför skapade du då 

människan? Gud tog då en ros från jorden och 
frågade änglarna vad det var han höll i sin hand. 
Ingen av dem visste vad det var för något. Då 
sa Herren Gud: det var därför som jag skapade 
människan, för att det ska finnas någon i världen 
som vet vad Gud Fader skapat. 

legeNder är ju legeNder, men jag tycker den visar 
på just detta att vi människor verkligen har 
fått förmågan att glädjas åt skapelsen, men vi 
har också fått ansvaret och uppgiften att vårda 
skapelsen, så att de barn som växer upp också 
kan glädja sig över skapelsen. 

Vi kan alla hjälpas åt, var och en på vårt sätt, 
att värna och vårda Guds skapelse, så att vi kan 
stämma in i Franciskus ord: Tack gode Gud för 
allt som finns, tack för alla dina under”. 

Psalmen 200, I denna ljuva sommartid, gå ut 
min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor, 
berättar ju också så mycket om den fantastiska 
skapelse vi alla är en viktig del av, så den sjunger 
vi tillsammans. Och vi avslutar med att be Fader 
vår för att sedan få öppna våra hjärtan för Guds 
välsignelse. 

Så långt en andakt i försommartid. Och 
varför inte fortsätta att ha andakter i den som-
martid, som nu ligger framför oss? Ta tid för 
gudstjänster på olika sätt, egen andakt hemma 
eller ute i Guds skapelse. Låt tacksamheten över 
allt det goda som trots allt finns, få vara en ton 
inom oss denna sommar! Tack gode Gud för allt 
som finns, tack för alla dina under! 

eva 
Milton

diakoN

Nattvardsfirande i Baptistkyrkan 
På ett coronasäkert sätt med max åtta del-
tagare per gång har vi firat nattvard tillsam-
mans igen. Och det är säkert något som fler 
än de just åtta som kom första gången, har 
längtat efter. 

Det är alltid en stor glädje och välsignelse 
att få vara med och leda ett nattvardsfirande, 
men det kändes extra gott att få göra det nu, 
när längtan efter både gemenskap och natt-
vardsfirandet äntligen blev verkligt. Vi hade 
fina stunder då vi fick dela bröd och vin, sång 
och bibeltext med varandra och framförallt få 
be för vår församling, vår stad, världen och 
för varandra. 

Så även om vi längtar efter att  ha kyrkan 
fylld, så blir det på de här ”små” samlingarna 
så tydligt det Jesus säger: ”Där två eller tre är 
samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland 
dem”.

Vi fortsätter med nattvardsfirande i Bap-
tistkyrkan måndagarna 31 maj, 7 juni och 14 
juni. För information om tider och anmälan, 
se kalendariet och kontakta Eva Milton.

eVA MiltoN

Nattvardsbordet står dukat för coronasäkert nattvardfirande 
i Baptistkyrkan. måndagarna 7 och 14 juni är du välkommen 
att anmäla dig!
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Vi i rpg HoppAS att den positiva utvecklingen 
med minskad smittspridning och den 
pågående vaccinationen ska leda till lätt-
tade restriktioner och möjlighet för oss att 
samlas igen efter sommaren. Hur vi even-
tuellt kan träffas i höst, får vi återkomma 
till när vi vet mer!

Fram till dess glädjs vi åt att RPG 
återigen är med och tillsammans med 
Linköpings kommun och Studieförbun-
det Bilda arrangerar Musikpatrullen, där 
några ungdomar sjunger och spelar på 
äldreoboenden i Linköping. Läs mer om 
det i artikeln här bredvid!

Och slutligen går det fortfarande bra 
att vara med och stötta RPG genom att bli 
medlem. avgiften är 220 kr per person.  
Här är betalningsmöjligheterna: Bankgiro 
5275-7259 eller Swish 123 483 3208.

Så vill vi önska er alla en skön sommar, 
med hopp om återseende i höst!

BirgittA lArSSoN, teL 0768-313066

rpg hoppas på hösten!

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 kulturfronten

Musikpatrullen startar den 14 juni och pågår i tre 
veckor. årets musikaliska patrull består av Alice 
Falebrand, elin gardström och lovisa Hällgren, 
samtliga är17 år.  -Vi räknar med att göra ett 40-
tal minikonserter på våra äldreboenden runt om 
i linköpings kommun, säger tjejerna.

I många fall sker konserterna utomhus, men 
även inomhus, om vädret är sämre. Tyvärr 
blir den sociala kontakten med de äldre något 
begränsad på grund av pandemin, men både 
personalen och de boende är nu vaccinerade.

Musikpatrullen är ett samarrangemang 
mellan Linköpings kommun, Studieför-
bundet Bilda och RPG i Equmeniakyrkan i 
Linköping. Efter att vi tvingades ställa in förra 
sommaren, är vi nu glada att kunna genom-
föra projektet, säger Ragnar asserhed, som är 
samordnare och kontaktperson för musikpat-
rullprojektet. Med tre konserter per dag kan 
det bli ett tufft sommarjobb, men tjejerna ser 
fram mot detta med stor entusiasm. 

Medljus har bett alice, Elin och Lovisa 
att berätta om sina förväntningar inför som-
marens musikpatrull.

elin gardström
Med tanke på året med isolering ska det bli 
kul att få dela lite sångglädje med de äldre. Jag 
tror, att alla mår bra av musik. Det ska bli kul 
att få spela och sjunga tillsammans med alice 
och Lovisa. Sedan är det en repertoar med en 
rolig blandning, så det är ett plus. 

Alice Falebrand
Jag ser fram emot att vara med i musikpatrul-
len för att få sprida lite glädje! Jag tror och 

hoppas att det blir uppskattat hos de äldre, 
att vi ungdomar tar oss tid och roar dem med 
lite kul musik. Vi har en härlig blandning av 
låtar, som jag ser fram emot att få framföra! 

lovisa Hällgren
Jag ser fram emot de här tre veckorna väldigt 
mycket! Jag tycker, att det verkar som en per-
fekt kombination att få jobba och få sjunga 
och spela tillsammans med Elin och alice! Jag 
hoppas också, att de som lyssnar uppskattar 
det och tycker det är roligt, att vi kommer.

tack att ni ville berätta om era förväntningar!
gudruN ekluNd 

Musikpatrull på gång med sång

elin gardström, Lovisa hällgren och alice falebrand utgör 
årets musikpatrull, som spelar och sjunger på äldreboenden 
i Linköping i sommar.



på intervju

i en enkät som skickades ut från församlingen 
ställdes just denna fråga ”Vad längtar du efter?”. 
lite svar från den enkäten kan du finna på sidan 
18.  Vi i Medljus utvecklade frågorna lite och 
ställde den till några församlingsmedlemmar. Vi 
fick några svar, som ni får ta del av här. Vi frågade 
vad de saknar i sin vardag/sitt jobb/hemma och 
som de längtar efter att få göra när det lättar 
på, vad de saknar i församlingslivet och som de 
längtar efter...Vad är det de vill ska dra igång 
igen? Vad saknar de i samhället och är det något, 
som de har upptäckt varit positivt under det här 
dryga året som pandemin pågått. 

AnneMarie elvin
Under pandemin saknar jag att träffa människor 
i normal utsträckning och umgås med nära 
och kära. När det gäller församlingen saknar 
jag främst de enkla mötena människor emellan 
som T-grupperna, men även gudstjänstfirande 
och nattvardsstunder. I samhället saknar jag att 
kunna ta del av kulturella evenemang igen och 
att resa och få miljöombyte. Positivt har varit 
att få mycket tid till reflektion över livet och 
bokläsande bland annat.

Marcus ottosson
Jag saknar att kunna sitta i samma rum tillsam-
mans med kollegor och diskutera och fika. Jag 
har även saknat det nära arbetet med elever 
och att kunna arrangera ex lunchkonserter. att 
få träffas och fira gudstjänst och att barn- och 
ungdomsarbetet ska få rulla är vad jag önskar. 
Jag saknar friheten att kunna gå ut och träffa 
vänner och event som konserter eller hockey. 
Positivt kan vara att vi hittat nya kreativa vägar 
att nå varandra och förgylla vardagen på. att 
människor stöttat andra och att vi som familj 
fått mer tid tillsammans.

lars eriksson
Framför allt längtar jag efter att kunna träffa 
våra barnbarn mer normalt och nära. Vårt yngsta 
barnbarn Rut är 9 månader och det är jobbigt 
att inte kunna följa hennes utveckling på nära 
håll. Hon bor med föräldrar och storebror i 

Hudiksvall, och då kan man inte bara åka dit 
för att träffas utomhus. Nu har vi fått våra vac-
cinsprutor och kan snart träffa Rut med familj 
mer normalt.

Hemma har vi det bra, då vi har hus och 
trädgård som har fått extra mycket skötsel nu, 
när vi varit mycket mer hemma.

I församlingslivet är det fantastiskt att vi 
kunnat ha webgudstjänster, men ändå så längtar 
jag jättemycket efter att få deltaga i gudstjänster 
”på riktigt” och att få vara med på kyrkkaffe  ”på 
riktigt”. Jag märker med mig själv att man har 
onormalt stort behov av att prata med män-

niskor. Jag har till min förvåning tyckt det var 
jättetrevligt, när en person, som jag annars tycker 
är jobbig att prata med, har ringt. Det visar på 
den saknad man har av socialt umgänge.

Jag är intresserad av gammal teknik typ 
veteranbilar och brukar delta i åtskilliga vete-
ranbilsträffar här i Östergötland. Det har varit 
så gott som helt inställt under pandemin. Där 
ser jag fram emot att det blir friare igen.

Man ser att många gamla, som tidigare säl-
lan försökte använda digitala media, plötsligt är 
deltagare i digitala möten, det är bra. Jag tror 
att många också har kommit ut mer i naturen 

”Vad längtar du efter ?”

övre raden från vänster: annemarie elvin, Lars eriksson, elvy och håkan carlback.
Nedre raden från vänster: marcus ottosson, Birgitta Johansson, gunnar kjellander, Birgitta Bergeå-Nandorf.
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under pandemin och upptäckt mer av naturen 
i sin närmiljö.

Birgitta johansson
Det jag saknar allra mest i denna pandemitid 
är att få träffa våra barn och barnbarn, som bor 
i Stockholm. Vi har inte träffats sedan mitten 
av september 2020. Dessutom har vi, för ca 2 
månader sedan, fått ett litet nytt barnbarn, som 
vi bara sett på kort än så länge. Tur att det finns 
videosamtal, så vi kan ses digitalt. Jag saknar 
även att träffa vänner, gamla arbetskamrater och 
”mina” barn på min förskola i Vreta Kloster, där 
jag jobbade innan jag gick i pension. Jag hade 
tänkt, att jag skulle jobba lite som vikarie, när 
jag blev ledig, men jag ville inte riskera att bli 
smittad.

I församlingslivet ser jag fram emot att kunna 
träffas igen. Eftersom vi blivit en ny församling 
är jag nyfiken på nya människor.

Det finns inte så mycket positivt med pan-
demin. Möjligen att resandet har minskat (bra 
för miljön). Möten kan hållas över datorn, både 
i företag och församling. Jag kan också virka en 
mormorsruta, medan jag är på gudstjänst.

gunnar kjellander
Efter min pensionering 1997, som pastor i 
Baptistkyrkan, har jag i många år haft tjänst som 
vakanspastor i Söderköpings Baptistförsamling 
Vintervadskyrkan på deltid. Genom pandemin 
blev jag ”arbetslös”, när vi där stängde ner 
gudstjänsterna och samtalsgrupp. Jag saknar 
den mänskliga gemenskapen, tankeutbytena 
och gemensamma bönerna och hoppas få upp-
leva detta igen. Detta gäller ju också mitt liv 
i Baptistkyrkan. Vad jag saknat i vårt hem är 
möjligheten att ha ett öppet hem för mötet med 
familj, släkt, vänner och bekanta.

Efter pandemin vill jag förnya avbrutna 
personkontakter, gå till biblioteket igen, gå på 
museet, gå på utställningar och vandra runt 
för att upptäcka vad som ändrats i stan under 
restriktionstiden.

Livsgemenskapen i Baptistkyrkan och 
Vintervadskyrkan,även om vi kan ha kontakt 
genom tekniska hjälpmedel, är vad jag saknar i 
församlingslivet.

Det har ju känts litet snopet att i ett så 
viktigt och roligt sammanhang som bildandet 
av Equmeniakyrkan i Linköping få vara så 
begränsade i gemenskapen genom pandemin.

Jag skulle vilja vara med om ett allmänt med-
lemssamtal i vår nya församling där vi i öppna 
samtal får utbyta tankar, lära känna varandra, 
samtala om vad vi upplever som församlingens 
möjligheter och kallelse.  Odla berikande per-
sonkontakter och stimulera till arbete för god 
miljö och hållbar livsstil.

Jag saknar möjligheten att kunna tillvarata 
alla de utbud och möjligheter vårt samhälle 
erbjuder.

Det jag upplevt positivt under året som gått 
är att Lisbeth och jag fått vara friska, att vi har 
haft fin gemenskap med våra söner, Daniel och 
Simon med deras familjer (Simon Wessbo och 
Erika har ju tillhört missionsförsamlingen i flera 
år), och att vår hund Osse har hjälpt oss att gå 
dagliga motionsturer.

Till det positiva under året tycker jag hör 
de många människornas vilja att ändra livsstil, 
acceptera förändringar, lyssna till myndigheters 
och experters råd och rekommendationer. Och 
vem vill inte tacka Gud för alla arbetande inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten!

Birgitta Bergeå-Nandorf
Eftersom min man tillhör riskgrupp på många 
sätt, har vi levt väldigt strikt! Jag saknar att få 
krama mina barn och barnbarn, att få träffa vårt 
barnbarn och utbyta tankar och funderingar 
med henne. Mycket har hänt under den här 
tiden. Jag vill t.ex. få laga mat med henne, lik-
som laga mat och bjuda hem goda vänner, duka 
fint och klä upp sig lite. Jag saknar, att inte som 
förut bjuda in en ensam granne som verkligen 
behöver mer gemenskap än snabba möten ute 
och telefonsamtal. 

Så saknar jag att få fira helger tillsammans 
– det har vi inte heller gjort – för mig som Dal-
kulla har det känts väldigt tomt att inte få fira 
midsommar med stång och dans och folkdräkter 
och allt som hör till! Liksom att inte kunnat åka 
till vårt sommarparadis i Dalarna!

I samhället är det väl att inte få känna sig fri 

utan hålla avstånd hela tiden – inte kunna gå ut 
och fika, ta en bit mat eller gå in i någon annan 
affär än mataffär! Köpa något nytt att sätta på 
sig kanske ! Liksom oron om man törs gå till 
doktorn eller tandläkaren!

Det som man kommit underfund med under 
den här tiden är att det är mycket som man 
bara tagit för givet – känner stor tacksamhet 
för vänner som man kan ringa! Samtidigt har 
man nog tagit hand om kontakter på ett mer 
omtänksamt sätt!

Tacksamheten är stor att få vara med i en 
församling. Men jag saknar gudstjänstgemen-
skapen i kyrkan – atmosfären – kyrkkaffet – 
möjligheten att prata och dela tankar. ”Byta ett 
ord eller två gjorde det lättare att gå”. Inser vad 
gemenskapen i kyrkan betyder på många plan. 
Ser fram emot att få träffas i vår nya kyrka! 

Även om utbudet av gudstjänster av olika slag 
på nätet varit stort ersätter det inte gemenskapen 
i kyrkbänken som atle Burman skriver:”Det är 
Gud som är nära när släktskapen känns så äkta 
i bänkarnas rader,att många sen ser på varandra 
igen och minns sin gemensamme Fader”.

elvy och Håkan carlback
Vår vardag har fungerat väldigt bra i vårt bo-
ende på Bovieran. Vi har träffat några grannar 
i vår trädgård emellanåt. Vi har inte haft några 
problem under restriktionerna och är nu full-
vaccinerade. Skillnaden blir ju, när det blir fritt 
igen, att kunna träffa alla goda vänner.

Vad vi saknar är gemenskapen med försam-
lingen och framför allt alla nya ansikten i vår nya 
storförsamling i Equmeniakyrkan. Musiklivet 
som finns i församlingen och RPGgemenskapen 
när den kommer igång och måndagsvandring-
arna med alla glada pensionärer ser vi fram emot.

Det positiva under pandemin är att vi varit 
friska och kunnat delta i alla gudstjänster på 
nätet.

Hoppas att restriktionerna upphör i sommar, 
så vi får träffas under normala förhållanden.

tack för alla delade tankar och idéer. Förhopp-
ningsvis kan vi snart träffas och fortsätta sam-
talet i vår nya fölrsamling.

BirgittA jAcoBSSoN



6

på kyrktorget
equmeniakyrkan Linköping

drottninggatan 22 - 582 25 Linköping
www.equmeniakyrkanlinkoping.se

facebook.com/equmeniakyrkanlinkoping 
info@equmeniakyrkanlinkoping.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.

lArS HerMANSSoN pastor
mobil 0706-66 17 47

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
BiBBi åHMAN adminstratör

exp 013-24 98 00
koNFereNSANSVArig, exp 013-24 98 02

e-post konferens@equmeniakyrkanlinkoping.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@equmeniakyrkanlinkoping.se
equmenia toMAS rÖjder 0702-48 56 60

equmenia@equmeniakyrkanlinkoping.se

e-post
om inget annat anges: 

fornamn.efternamn@equmeniakyrkanlinkoping.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

information om sommarens gudstjänster
Med släppta restriktioner från folkhälsomyn-
digheten firar vi gudstjänst på plats för max 
50 personer söndagarna 6 juni, 13 juni och 20 
juni. anmälan ditt deltagande via hemsidan 
eller ring Eva Milton, tfn 013-249805. (Hur 
det blir på Midsommardagen, lördag 26 juni 
är inte klart ännu, då planeringen är att fira 
Mässa i gemenskap med Domkyrkoförsam-
lingen och S:t Lars församling.) 

Söndagarna från 4 juli till 1 augusti firas 
gudstjänster på plats. Ingen anmälan krävs, 
men max 50 personer kan delta. Dessa guds-
tjänster sänds inte på YouTube. Däremot pu-
bliceras Sommarandakter på YouTube under 
perioden 27 juni till 1 augusti.

Söndag 8 augusti firar vi gudstjänst på plats 
som även livestreamas, ingen anmälan men 
max 50 personer.

Till söndagarna 15 augusti, 22 augusti 
(konfirmandernas familjer har förtur) och 29 
augusti behövs anmälan.

FÖrSAMliNgSkollegiet

Öppet hus i sommar!
Utefter folkhälsomyndigheternas rekommen-
dationer vad gäller antal personer att samlas, 
så vill vi välkomna till enkel gemenskap i 
sommar. tisdagar och torsdagar kl 14.00-
15.30, veckorna 26-31(29 juni-5 augusti) är 
Du som vill och kan välkommen till enkelt 
fika och gemenskap i Martas Café, om vädret 
tillåter på uteplatsen. Varje gång finns det en 
värd som ansvarar.  Då det i dessa tider kan 
komma nya rekommendationer vad gäller 
samlingar hänvisar vi till annan annonsering 
i predikoturer och på hemsidan.

eVA MiltoN
 

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 pågående massvaccineringen 
mot Covid som vi ska ha i kyrkans lokaler 
så behöver vi 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

inbjudan till föräldraträff inför konfirma-
tionen 2021/2022!
Går du i åttan och är nyfiken på kristen tro? 
Välkommen med på konfan i Equmenia-
kyrkan! Information om årets konfa sker 
tisdag 24 augusti kl 18.00 i lokalen Ängen. 
Såväl blivande konfirmander som blivande 
konfirmandföräldrar är hjärtligt välkomna 
denna kväll. Du behöver inte ha bestämt dig 
i förväg för om du vill gå konfan eller inte, 
eftersom anmälan sker efteråt. Hoppas vi ses!

MAriA liNder pastor med uNgdomsaNsVar

omställt konfaläger och uppskjuten kon-
firmationshögtid
Årets konfaläger skulle ha ägt rum under 
Valborgshelgen med en dag vardera (utan 
övernattning) i våra respektive kyrkor i Tre-
klangen, Linköping och Skeda. Dessutom 
skulle vi ha en gemensam digital samling 
på lördagen tillsammans med konfirmander 
från Vikingstad och Rimforsa. Men bara 
några timmar före avfärd utlystes personlig 
lockdown i region Östergötland, och lägret 
ställdes om till att istället ske digitalt. Därmed 
befann sig många konfirmander hemma eller 
i sommarstugor under helgen istället, och den 
gemensamma samlingen med andra konfir-
mander anpassades efter detta. Vilken tur att 
vi har så flexibla och härliga konfirmander, 
så att denna helg ändå blev superfin och 
produktiv i förberedelser av konfirmations-
avslutningen!

apropå konfirmationsavslutningen så är 
den framflyttad från sista helgen i maj till 
tredje helgen i augusti på grund av rådande 
smittläge. Vi hade hoppats på att kunna 

LINKÖPING
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på kyrkbacken

leva i förtröstan på gud

Maria 
linder

pastor 
med uNgdomsaNsVar

eFter SNArt 1,5 år med pandemi har nog dom allra 
flesta accepterat dess existens och påverkan på 
våra vardagliga liv, även om den såklart inte 
uppskattas och vi hoppas att den snart ska vara 
under kontroll. Men både nu och genom livet 
kan vi grunna på varför onda och orättvisa saker 
sker, och varför dom händer såväl onda som 
goda människor. Och om nu Gud finns och är 
god, varför tillåts lidande i Guds skapelse?

I The Bible (undervisning för gymnasieung-
domar och åldrarna däromkring) undervisade vi 
nyligen om Jobs bok. Denna bibelbok är särskilt 
läsvärd under pandemin då den ställer liknande 
frågor och därmed ger viss igenkänningsfaktor i 
vår situation idag (trots att det är en av bibelns 
äldsta bevarade böcker!). Det berättas att Job 
är rättfärdig inför Gud och väldigt rik, men på 
en enda dag förlorar han alla sina barn och all 
sin egendom. Efter en tid drabbas han även av 
en hudsjukdom som gör att han måste isolera 
sig från sin fru och bo på en askhög. Orsaken 
till Jobs lidande är att anklagaren vill visa Gud 
att Job bara är from för att det gått så bra för 
honom i livet, men om olyckor drabbar honom 
så kommer han att överge Gud.

joB lider, klAgAr ocH FÖrBANNAr dagen han föddes 
– men genom lidandet förbannar han inte Gud. 
Istället förtröstar han på Guds godhet, utan att 
fördenskull förneka lidandet. Job accepterar 
att livet bara är till låns och säger: ”Naken kom 
jag ur min moders liv, naken vänder jag åter. 
Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens 
namn” (1:21).

Jag vet inte hur du har upplevt pandemin. 
Kanske har den skapat stort lidande i form av 
sorg i familjen, förlorad inkomst eller egen sjuk-
dom. Kanske har den skapat oro och trötthet, 
och känts frustrerande på grund av social dis-
tansering och inställda planer. Eller kanske har 
det känts som en välbehövlig omställning i ett 
liv som rullade på i för högt tempo. Pandemin 
har säkerligen förändrat vår självbild, världsbild 
och våra liv på olika vis – men vad har den gjort 
med din Gudsrelation och Gudsbild?

Kanske har du börjat tvivla på Guds makt 

att gripa in i världen, eller på Guds godhet 
eftersom pandemin med alla dess konsekvenser 
tillåts hända. Kanske känns det som att Gud är 
långt borta då vi inte får samlas i kyrkan som 
vanligt. Eller kanske har du funnit en förnyad 
tro på Gud i hemmet och till vardags, och sna-
rare ökat ditt gudstjänstdeltagande genom mer 
tillgänglighet och flexibilitet online.

i Slutet AV joBS Bok (spoiler alert!) håller Gud två 
tal till Job. Förvisso har Job hållit fast vid Gud 
under lidandet, men Job har inte förstått orsaken 
till sitt lidande och inte heller haft tillräckligt 
stort (Guds-)perspektiv på det som sker. Så i de 
två talen vidgas Jobs perspektiv på Guds storhet 
och makt, genom påvisande att Gud har skapat 
hela världen och håller upp den med sin hand. 
Job får faktiskt inte svar på varför han lidit, men 
han får ett större perspektiv på det som hände 
och ett återupprättat och välsignat liv. I 42:11 
står det: ”Jobs alla bröder och systrar och vänner 
från förr kom hem till honom och åt tillsam-
mans med honom, de visade sin medkänsla och 
tröstade honom för alla de olyckor som Herren 
hade låtit drabba honom.”

Vi kanske inte heller får svar på varför vi 
behöver genomlida en pandemi. Men vi kan 
leva i förtröstan på Gud vår skapare och hoppas 
på att likt Job snart få samlas till måltid i våra 
hem tillsammans med efterlängtade släktingar 
och vänner från förr. att oavsett hur vi upplevt 
pandemin och vad den gjort med vår självbild, 
världsbild och Gudsbild, snart få mötas som ge-
menskap med medkänsla och tröst för varandra. 
Lovat vare Herrens namn!

p.S. Ett lästips i sommar är såklart Jobs bok. 
Men också Psaltaren, som finns i Medljus bibel-
läsningsplan från midsommar till allhelgona. 
Trevlig läsning! d.S.

genomföra den i maj oavsett, men eftersom 
rekommendationerna spretat åt så olika håll 
under april-maj så flyttas den alltså fram. Fort-
sätt alltså gärna att ta med konfirmanderna i 
era förböner under sommaren!

MAriA liNder

Församlingsdag och samlingssöndag!
lördag 28 augusti är ni varmt välkomna till 
en församlingsdag! Temat i år är ”Gemen-
skap”, för vi längtar ju efter att ses som en ny 
gemensam församling! Beroende på rådande 
restriktioner blir det gemenskap med varan-
dra och med Gud inomhus och utomhus i 
mindre och större grupper, givetvis anpassat 
efter rådande restriktioner. Vi hade tänkt ha 
samlingssöndag på gudstjänsten dagen efter, 
då vi gör gemensam uppstart för höstterminen 
i församlingen. Men i hopp om att ännu fler 
får samlas samtidigt och på samma plats i 
september, så skjuter vi på denna till söndag 5 
september kl 11.00! Mer information kommer 
när det närmar sig, så håll utkik på hemsidan 
och på sociala medier.

FÖrSAMliNgSkollegiet

jour under sommarveckorna:
Vecka 26, 27, 29
Lars Hermansson, tfn 0706-66 17 47
Vecka 28
Bernt Åkerblad, tfn 0702-24 24 26
Vecka 30
Staffan Hejdegard, tfn 0708-63 02 63 
Vecka 31
Maria Linder, tfn 013-24 98 12
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När två församlingar nu går samman är det 
intressant att se vilka internationella relationer 
och engagemang som finns. Vi är några stycken i 
båda församlingarna som kommer att undersöka 
frågan och försöka bilda en ny grupp. 

Baptistkyrkan är en del av en global gemen-
skap genom Baptist World alliance (BWa) 
med 47 miljoner baptister i många av världens 
länder. Det internationella perspektivet är 
starkt. Missionskyrkan har också ett engagerat 
missionsarbete i många länder med relatio-
ner som varit stabila över flera generationer 
i kanske främst Kongo-länderna, Ecuador 
och Indien. Lokalt i Linköping har mis-
sionsförsamlingen haft ett särskilt hjärta för 
Pactokyrkan i Ecuador där församlingen gett 
sitt stöd till missionärerna Petter och andrea 
Hermansson och även organiserat besök. 
Baptistförsamlingen i Linköping har haft ett 
missionsråd med ett mångårigt arbete och 
engagemang riktat mot till exempel Estland 
genom vänförsamlingen i Suure-Jaani och 
relationer till församlingen i Viljandi. Till 
dessa församlingar har flera insamlingar och 
resor genomförts genom åren. 

Då jag själv växt upp som missionärsbarn 
i Kongo, har både Baptistkyrkans och Mis-
sionskyrkans missionsarbete intresserat mig. 
Som ung vuxen fick jag möjligheten att arbeta 
bland baptister i norra Thailand under ett år. 
Idag är jag engagerad i Thailandsgruppen, 
som är en projektgrupp inom EQ-kvinna 
och samordnar arbetet med tre elevhem i 
norra Thailand. 

Vilka länder och globala frågor brinner du för? 
Finns det något särskilt land som du har kun-
skap om eller en särskild relation till? Hur kan 
vår solidaritet med omvärlden ta sig uttryck i 
vår församling? Vill du dela med dig av tankar 
eller kanske vara med i en internationell grupp 

framöver? anmäl gärna ditt intresse till mig 
eller till Lars Hermansson i så fall. 

Equmeniakyrkan nationellt har sedan 
bildandet bedrivit ett gediget arbete för att 
sammanfoga det internationella arbetet till 
en helhet. Dessa erfarenheter kan nu komma 
till nytta för oss lokalt i Linköping. Båda våra 
församlingar har därutöver en stark relation 
till biståndsorganisationen Diakonia. 

Om man vill få uppdateringar kring 
Equmeniakyrkans nationella arbete inter-
nationellt kan jag tipsa om att gå med i 
Facebookgruppen “Equmeniakyrkan inter-
nationellt”.

Avslutningsvis vill jag berätta om Equmenia-
kyrkans beslut att skicka 100 000 kr till ett 
Covid-19-center i Indien, där vi samarbetar 
med Hindustani Covenant Church. Vill man 
bidra kan man swisha nummer 900 32 86 och 
märka med “globala katastroffonden”.

Det är dags att väcka liv i församlingens 
internationella relationer och återuppta våra 
globala perspektiv! Välkommen med i det 
arbetet!

Vid taNgeNterNa erikA WeSSBo 
erika@wessbo.nu

på klotet

Våra internationella relationer och 
församlingens kommande engagemang

elever på elevhemmet i mae sariang, Norra thailand köar för 
feberkontroll och alkogel inför hemresa till sina byar. elev-
hemmet stöttas till största del av eq kvinnas fadderprogram 
men drivs av lokala karenbaptistsamfundet. 

på kyrktorget

Nytt från klintagården på Öland
Efter en ovanligt kall april så inleds nu maj 
med några varma dagar och den stora eken 
på gården börjar skifta lite i grönt. De flesta 
av våra säsongsgäster har ”checkat in” och 
stugorna är fullbokade under högsäsongsveck-
orna. Men vi lever fortfarande i stor ovisshet 
inför hur sommaren kommer bli. Vilka läger 
kan genomföras? Hur mycket programverk-
samhet kommer vi kunna erbjuda? Vi följer 
naturligtvis myndigheternas restriktioner. Så 
snart vi vet besked uppdaterar vi informatio-
nen på hemsidan (www.klintagarden.se). Tack 
för omtanke och förbön för Klintagården. 
Tillsammans får vi hålla ut och hålla avstånd, 
tills vi får mötas igen.  Med vänlig hälsning

MikAel Båge föreståNdare

klintagården på öland planerar för sommaren. för informa-
tion om vad som händer och sker, besök gårdens hemsida 
www.klintagarden.se.
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Vid församlingsmötet den 26 maj kommer 
nya medlemmar till församlingsrådet att 
väljas. Vi hoppas och tror att det blir så, 
även om det inte är klart när denna tidning 
skickas på tryck.  Nya i församlingsrådet blir 
åke Svensson och Wisdom kanda. åke be-
rättar här lite om sig själv, vilken erfarenhet 
han har och vad han vill hälsa till Medljus 
läsare. det gör också erland johansson, 
som nyligen gått in i ekonomiutskottet.  

åke Svensson skriver så här:
Till Linköping och Baptistkyrkan kom 
min fru Eva och jag 1963. Sedan dess har 
vi varit medlemmar i den församling, som 
då hade 400 medlemmar.

Från 1951 var jag aktiv medlem i Bap-
tistförsamlingen i Malmö. Mina uppdrag på 
båda platserna bestod i att vara organist, bl a 
i Baptistkyrkan i Linköping som aktiv orga-
nist. Ganska ofta ledde jag gudstjänsterna här, 
tjänstgjorde som kyrkvärd och fungerade mycket 
regelbundet som simultantolk i gudstjänsterna. 
De senare åren har jag funnits med som leda-
mot i församlingsrådet. Under tidigare år har 
jag varit vice ordförande och även ordförande i 
styrelse och församling. Utöver redan nämnda 
uppdrag känner jag det mycket angeläget att 
hålla regelbunden kontakt med församlingens 
medlemmar oavsett ålder.

I mitt aktiva yrkesliv har jag sedan 1963 
varit gymnasielärare i språk (engelska, tyska 
och franska). I dagsläget fungerar jag som lärare 
i engelska och tyska vid vuxenutbildningen i 
Linköping - sedan 1963 som språklärare vid 
Katedralskolan i Linköping.

Min hälsning till Medljus läsare är min öns-
kan att i denna stora församling kunna finna ett 
stort antal medlemmar i varierande åldrar, som 
aktivt vill engagera sig i denna Equmeniakyrkas 
mångskiftande uppdrag.

Fortsättningen känns faktiskt väldigt spän-
nande! Med varm hälsning Åke Svensson.

erland johansson:
Mitt föräldrahem ligger i Ledberg där jag också 

är uppväxt. Jag kom redan som barn i kontakt 
med Baptistförsamlingen genom mina föräldrar 
Viola och Sven, som var engagerade i Betaniaka-
pellet. De var bl.a söndagsskollärare i ca 40 år. 
Pappa (drygt 90 år) lämnade för bara några år 
sedan sitt uppdrag som kassör i Betaniagruppen 
i Ledberg, som numera ligger på is. I kapellet 
gick jag i söndagsskola, GK (goda kamrater) 
och tonårsklubben. I 15 års ålder började jag 
och min kusin Lennart att ta mopederna och 
åka in till Baptistkyrkan i stan, där vi kom in 
i tonårsarbetet som fanns där. Efter något år 
började en tjej (Birgitta) visa intresse för mig 
och det var ömsesidigt, vi har nu varit gifta 42 
år. Efter ytterligare några år blev jag invald i Bu:s 
styrelse (Baptistkyrkans ungdom) som ledamot 
och senare som kassör. En av höjdpunkterna i 
tonåren var den kör (Helhjärtat) som bildades 
i kyrkan av vår suveräna ledare Ingrid Engback. 
Vi sjöng mycket i kyrkan och vi gjorde även flera 
resor (”turnéer”) ut i landet.

En av mina starkare upplevelser i försam-
lingen var dagen då jag, och några till, döptes 
hösten 1978 under en möteskampanj vi hade då.

Birgitta och jag gifte oss i december 1978 
och vi bor sedan 1981 i Tallboda i ett hus som 
vi byggt. Vi har fått tre barn, Martin och Gustav 
som bor i Stockholm med sambo och barn, 
Louise som bor i mitt föräldrahem i Ledberg 

med sambo och sina hundar.
Jag har en el-teleteknisk utbild-

ning, som ledde till jobb på Data-
saab, som sedermera blev uppköpt 
av Ericsson. Där gjorde jag en 
liten karriär och stannade i drygt 
35 år. Efter det har jag bl.a jobbat 
i församlingen med ekonomi och 
på Scoutgården Limmernäs med 
driften. Jag har även jobbat inom 
bilbranschen några år då jag har ett 
bilintresse, i synnerhet Saab, gamla 
Saabar. Numera är jag pensionär 
sedan maj 2021.

Genom åren har jag haft flera 
uppdrag i Baptistförsamlingen bl a som kassör, 
vice ordförande och ingått i det ordförandeteam 
som vi hade under några år. Jag har också ingått 
i Fastighetsutskottet främst som låsansvarig och 
administration, när det gäller uthyrningen av 
stora lägenheten (kollektivet) som vi hyrt ut 
till kristna studenter. Uthyrning av P-platsen 
har jag också skött.

Ungdomsarbetet och annat utåtriktat arbete 
är viktigt, så vi kan sprida vårt budskap och bli 
fler. Ekonomifrågor intresserar mig också, vilket 
avspeglar sig i att jag varit kassör under många år.

Samgåendet med er, fd Missionskyrkan, 
känns mycket bra och inspirerande, vi känner 
oss välkomna. Från några håll har det hörts, det 
är viktigt att det inte blir ”vi och dom” utan att 
det blir VI i Equmeniakyrkan Linköping. Så har 
det blivit - jag hör bara vi i nya församlingen. 
Det bådar gott för att vi ska få en mycket fin 
framtid tillsammans.

Tänk den dagen när vi fått pandemin under 
kontroll och kyrkan åter kan fyllas med många 
människor! Det är något att se fram emot och 
be för.

Vi hälsar er varmt välkomna i dessa uppgifter i vår 
nya gemensamma församling, Equmeniakyrkan 
i Linköping. En spännande resa ligger framför 
och vi får alla vara en aktiv del i den. 

BirgittA jAcoBSSoN

på intervju

Nya medlemmar i församlingsråd och ekonomiutskott
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Nyheter fråN equmeNia i LiNköpiNg Nr 5 - JuNi-JuLi-augusti 2021

groowe 2021
Hittills är det åtta anmälda till sommarlägret Groowe och 
det finns fortfarande tid att anmäla sig! Sista anmälnings-
dag är 28 maj så tveka inte att anmäla dig! 

Exakt hur lägret blir i år är svårt att veta än så länge 
men vi ledare jobbar för fullt för att det ska bli kul oavsett 
vilka restriktioner som råder vecka 31. Hoppas vi ses där!

StiNA HolMgreN

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 

Stina Holmgren har varit vikarierande ungdoms-
ledare under tiden som linnea Hultman Araya har 
varit föräldraledig. Nu är vikariatet förlängt ett år. 
Medljus har gjort en intervju med Stina.

Hur har du upplevt att ha varit vikarierande ung-
domsledare i Missionskyrkan?
För det första, så har det varit väldigt roligt 
att få jobba här under de här snart två åren. 
Jag älskar församlingen och Equmenia. De 
har betytt väldigt mycket för mig. Det är 
fantastiskt att få ge vidare av det. 

Det som från början lockade mig med 
uppdraget var den starka koppling som jag har 
till församlingen redan innan. Jag började inte 
från noll utan kände redan församlingen och 
plockade bara upp kontakten igen med många 
av barnen och ungdomarna. Det var fint, att 
till exempel få möta de barn som jag tidigare 
hade i barnkören. Jag fortsätter lära känna 
dem som tonåringar och leder dem i nya 
grupper nu. Det har varit jättekul att plocka 
upp kontakten med dem! Vad jag förstår, så 
är det ganska ovanligt att ungdomsledare har 
så lång kontakt med ungdomar.

Den grunden har hjälpt mig under min 
tid här, eftersom pandemin har ändrat om 

spelplanen en hel del. Det hade varit svårt, 
att lära känna till exempel ungdomarna på 
Grandios bara genom videomöten.
Vad är du särskilt glad över efter detta år?
Jag är särskilt glad över alla ”grymma” Equme-
nialedare och deras tålamod och kreativitet! 
Det har varit en superklurig tid att vara ledare. 
Jag är så imponerad över alla bra idéer och 
initiativ som tagits. Vi har fått fundera på vad 
som är viktigt med Equmenia, varför vi har 
våra olika grupper och aktiviteter och hur vi 

Stina Holmgren stannar ett år till som ungdomsledare

stina holmgren fortsätter som ungdomsledare ett år till.
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kan erbjuda det i nya former, när vi inte längre 
har fått träffas på plats. 

Jag är också väldigt glad för alla möten 
med våra fina barn och ungdomar. Det är så 
roligt, att få leda dem och se dem utvecklas. 
Många fina samtal om livet och om Gud har 
jag haft med ungdomarna. Det är häftigt, när 
barnkörsbarnen avbryter på andakten för att 
ställa frågor, om det vi berättar om. Eller när 
några hänger kvar efter barnkören och övar 
på knasiga grimascher. 
Hur ser du fram mot att fortsätta ditt vikariat 
under ett år till?
Efter två år färgade av pandemin längtar jag 
efter ett ”vanligt” år. Jag hoppas, att få fira 
gudstjänst på plats igen med församlingen 
och ta med ungdomarna på läger!

Dessutom har jag under slutet av våren läst 
en kurs om att vara ledare för barn och unga 
i kyrkan. Det har gett mig mycket kunskap 
och inspiration. Jag ser fram emot att få an-
vändning av detta under det kommande året.

tack för dina intressanta tankar! Lycka till 
under det kommande året!

gudruN ekluNd



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

juNi
5 15.00 Grandiosavslutning!
AuguSti
3-8  Groowe Sommarläger 

för tonåringar. Läs 
mer här intill!

29 10.30 Ny i stan
 13.00 SUVeränt häng 
SepteMBer
5  Equmenias ledarupp-

takt Läs mer här intill!

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 hem-
sidan eller hör av dig för uppdaterad 
information.

Söndag 5 september samlas alla Equmenias ledare för en gemensam kickoff inför 
hösten! Vi äter, får information om hösten, inspireras genom undervisning och 
gör en kul aktivitet. anmälan sker till Tomas Röjder på ordförande.equmenia@
missionskyrkanlinkoping.se senast onsdag 1 september.

Ny i Stan & SuVeränt häng!
Vid höstterminsstarten är du som 
är ny i stan särskilt välkommen 
till oss! Fyra söndagar (29 augusti, 
5 september, 12 september och 19 
september) finns det ny-i-stan-värdar 
på plats vid kl 10.30 före gudstjäns-
ten på söndagarna för att hälsa dig 
välkommen och ge information om 
församlingen.

Du som är Student och/eller Ung 
Vuxen, oavsett om du är ny i stan 
eller inte, är också välkommen till 
SUVeränt häng! Söndag 29 augusti 
och söndag 12 september samlas vi i 
Trädgårdsföreningen efter gudstjäns-
ten för att fixa mat, spela kubb, köpa 
glass, snacka tro och ”catch up” efter 
sommaren. Varmt välkommen!

MAriA liNder pastor med uNgdomsaNsVar

på g är 
på g! 
På G är Equme-
niakyrkan i Lin-
köpings sön-
dagsskola för de lite 
äldre barnen, alltså de som går i 
årskurs 4-7. På G hade i stort sett 
uppehåll hela förra året 2020. Vi, 
likt alla andra i pandemin, väntade 
på att restriktionerna skulle möj-
liggöra att kunna ses. Vi gjorde 
några försök att ändå ses, men fick 
backa när restriktionerna gång på 
gång blev hårdare. Det kändes inte 
bra att vi inte hade någon söndags-
skola. Därför samtalade jag och 
ungdomsledare Stina Holmgren 
om hur vi skulle göra inför vår-
terminen 2021, eftersom vi insåg 
att restriktionerna skulle fortsätta. 
Vi ville ju ha någon kontinuerlig 
söndagsskola för våra barn. 

Så denna termin har vi haft 
digitala möten eller inspelade 
söndagsskolor varannan vecka. De 
inspelade På G-tillfällena finns på 
YouTube och läggs ut i samband 
med söndagens gudstjänst. Vi har 
följt samma tema som söndagens 

tema. 
Ofta i kombination med 
en betraktelse, bibeltext och in-
spiration till pyssel eller uppdrag. 
Uppdragen kan skickas in på mail 
för att senare få något gott eller 
trevligt tillbaka i sin egen brevlåda 
hem. Vi har velat ha våra På G 
ungefär som vanligt, när vi tidigare 
setts. Ändå är det ju inte som van-
ligt, men detta vi nu gör är ändå 
något. Största utmaningen är ju 
att inte kunna ses, inte interagera 
och inte veta hur barnen har det. 
Jag, som oftast syns i kanalen, har 
tyckt det varit svårt att veta om jag 
gör det för rätt målgrupp. Det är 
svårt att veta om vi möter behovet 
rätt. Därför har vi nu frågat för-
äldrarna och barnen vad de önskar 
av På G. Vi hoppas kunna anpassa 
oss! Sen hoppas vi givetvis att snart 
kunna ses fysiskt, på riktigt!! 

eliN NorBerg Ledare i på g

Välkommen 
till höstens 

ledarkickoff!

på g har under våren 
träffats digitalt med 
elin Norberg som 
ledare.
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Bibelläsningsplan

Bibelläsningsplan juni-juli-augusti 2021
Välkommen att följa med i bibelläsningsplanen som Equmeniakyrkan i Linköping 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! Från och med  vecka 25 övergår bibelstudierna till Psaltaren varje dag förutom 
veckosluten och planeras fortgå fram till allhelgonadagen. I detta nummer introduceras Psaltaren av Lars Hermansson. Rolf Malmberg ansvarar 
som tidigare för bibelläsningsplanerna. Med önskan om välsignad läsning, bön och andakt! På församlingens hemsida finns både den här bibel-
läsningsplanen och vår förbönskalender. Bådadera hittar du dessutom som särtryck i tidskrifthyllan intill Informationen i Equmeniakyrkan.
parallellställena vid bibelstudierna
Den statliga Bibelkommissionen som utgav 
en ny bibelöversättning år 2000 utgav också 
”Notboken till Bibel 2000” i vilken bibelfors-
kare 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 anges 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.

introduktion till psaltaren 
Om man säger att man ska läsa en psalm, så 
kan det ibland bli förvirring, när något letar 
fram sångboken och någon annan en bibel. 
Men egentligen är det inget misstag eftersom 
det finns ett tydligt samband. 

De psalmer vi har i Bibeln är bönesånger 
som sjöngs vid de olika bönetiderna och guds-
tjänsterna i judarnas tabernakel och tempel. att 
spela och sjunga var en prästerlig tjänst, och 
de var inte rädda för att ta i ordentligt. När 
man invigde Salomos tempel och bar in arken 
berättar 2 Krön.5 om cymbaler, harpor och 
lyror, och tillsammans med dem 120 präster 
som blåste trumpet. Tänk om man fick höra 
det idag. Det har gjorts rekonstruktioner, och 
jag lyssnade lite en gång, och musikaliskt skulle 
det knappast gå hem hos oss idag. Vardagarna 

var kanske inte lika pampiga, men det bads och 
sjöngs flera gånger dagligen.  

Men även när de inte sjungs är psalmerna 
en källa till andakt och bön. Det finns en psal-
tartext för varje tillfälle och sinnesstämning. 
Därför är nog Psaltaren den mest använda 
bibelboken. 

 Vi lovsjunger gärna Gud med ord i nå-
gon psalm, men vi hör sällan någon sjunga 
klagosånger. Det skulle behövas ibland, inte 
minst under pandemin. Som ur Ps. 42:5-6: 
”Jag överväldigas av sorg när jag minns det 
som var, hur jag gick i den Mäktiges hägn upp 
till Guds hus, med tacksägelse och glädjerop i 
skaran som drog upp till högtid. Varför är du 
tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt 
hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom, 
min räddare och min Gud. ” 

Många kyrkotraditioner vårdar templets 
bönetraditioner, tidebönerna, och växelläser 
eller sjunger psaltarens texter. De har visat sig 
väldigt slitstarka och hållbara långt efter och 
långt bortom det sammanhang där de kom till.  

Bönetexterna har vuxit fram ur minst tusen 
år av bön och gudstjänstfirande och har fått sin 
nuvarande form och inbördes ordning. Många 
psalmer tillskrivs författare eller kopplas åt-
minstone till deras liv. Men de är mer sprungna 
ur livet än ett författarskap vid pulpeten.  

Ordet psaltare omnämns i bibeln som mu-
sikinstrument och psalm kommer ur grekiskans 
ord för att knäppa med fingrarna. Instrumentet 
heter på hebreiska ”nebael”. Hebreiskans ord 
för Psaltaren är ”Tehellím”, lovsångerna bok.  

Messianska och profetiska psalmer finns 
det gott om. I vår getsemanegudstjänst läste 
vi Ps.22 medan kyrkan avkläddes inför lång-

fredagen. Där står ju bland annat att man 
kastade lott om hans klädnad. Mycket som 
uppfylldes av Jesus kunde han ju ha planerat, 
men knappast det. 

Psaltaren räknas till de poetiska böckerna, 
men det är inte alltid vi moderna västerlän-
ningar uppfattar de poetiska valörerna. Utöver 
översättningsproblem så byggs texterna upp på 
ett annorlunda sätt. Parallellismerna är nog det 
vi lättast kan ta till oss. En rads formulering 
kompletteras med en liknande fras med syno-
nyma ord. Det blir på så sätt en förstärkning.  

Några psalmer är skrivna i alfabetisk ord-
ning. Varje nytt stycke börjar med nästkom-
mande hebreiska bokstav. Ett exempel är psalm 
119 som dessutom är Bibelns längsta ”kapitel”, 
medan psalm 117 är det absolut kortaste.  

Mellan psalmraderna kan man hitta filosofi, 
teologi och inte minst psykologi. Evighets-
perspektivet syns inte vara något individen 
räknade med, utan Guds rättvisa borde synas 
här och nu. 

Om vi håller fast vid att David skrivit många 
av raderna, kan vi se både hans tro och tvivel. 
Någon har dessutom menat sig se, att han hade 
bipolära drag. 

Texten blev lång, så jag får inte plats att 
utveckla uppdelningar och former, men det 
kan nämnas att samlingen delas i fem böcker, 
och på sin tid upptog två bokrullar med skarv 
mellan 72 och 73.   

Om jag ska skicka med ett lästips, så är det 
att spana efter Jesus. Det kan vara profetiska 
ord om honom eller bara något han citerar.  
God läsning.

lArS HerMANSSoN
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Fortsättning på sidan 16.

Vecka 25 söndag 20 juni-lördag 26 juni
Söndag psaltaren: psalm 1 ”Lycklig den som inte 
följer de gudlösa” (psalm 119:1)
Måndag psaltaren: psalm 2 ”du är min son. jag har 
fött dig i dag” (hebreerbrevet  1:1-3)
tisdag psaltaren: psalm 3 ”hjälpen kommer från 
herren” (andra samuelsboken 15:13-30)
onsdag psaltaren: psalm 4 ”svara mig när jag ropar” 
(andra korinthierbrevet 4:5-6)
torsdag psaltaren: psalm 5 ”herre led mig rätt” 
(psaltaren 28) 
Fredag midsommardagen: rubrik: skapelsen: mat-
teusevangeliet 6:25-30, Job 12:7-13, apostlagärning-
arna 17:22-31, psaltaren 104:1-13
lördag Johannes Döparens dag: rubrik den högstes 
profet, Lukasevangeliet 1:57-66, Jeremia 222:1-4, 
apostlagärningarna 13:16-25, psaltaren 96

Vecka 26 söndag 27 juni-lördag 3 juli
Söndag psaltaren: psalm 6 ”tukta oss, herre, men 
med rättvisa” (Jeremia 10:24)
Måndag psaltaren: psalm 7 ”Låt den som har rätt stå 
fast” (första samuelsboken 16:7)
tisdag psaltaren: psalm 8 ”Vad är då en människa att 
du tänker på henne?” (matteusevangeliet 21:15-16)
onsdag psaltaren: psalm 9 -10 ”de som känner dig, 
herre, litar på dig” (matteusevangeliet 13:24-31)
torsdag psaltaren: 11 ”de rättrådiga skall se hans 
ansikte” (psalm 135:1-7)
Fredag psaltaren:12 ”Jag vill ge hjälp åt den som 
föraktas” (ordspråksboken 30:5)
lördag Apostladagen: rubrik: sänd mig: matteuse-
vangeliet 16:13-20, Jesaja 6:1-8, första petrusbrevet 
2:4-10, psaltaren 40:6-12

Vecka 27 söndag 4 juli-lördag 10 juli
Söndag psaltaren: 13 ”Jag vill sjunga till herrens ära. 
ty han är god mot mig.” (fjärde moseboken 6:22-27)
Måndag psaltaren:14 ”gud är hos de rättfärdiga ” 
(psaltaren 121)
tisdag psaltaren: 15  ”Vem får bo på ditt heliga berg?” 
(andra moseboken 22:25)
onsdag psaltaren: 16  ”du visar mig vägen till liv” 
(apostlagärningarna 2:28: du har visat mig livets 
vägar. du skall uppfylla mig med glädje, när jag får 
se ditt ansikte)         
torsdag psaltaren: 17 ”frikänd skall jag se ditt ansikte 
och mättas av din åsyn när jag vaknar” (Johannese-
vangeliet 9:31)
Fredag psaltaren: 18:1-31 ”guds väg är utan brist, 
herrens ord är utan slagg”. (Lukasevangeliet 1:51-55)
lördag Sjätte söndagen efter trefaldighet: rubrik: 
efterföljelse: psaltaren 23:1-6 ”herren är min herde, 
ingenting skall fattas mig” (Johannesevangeliet 10:1-
18)matteusevangeliet 16:24-27, amos 7:10-15, första 

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 do-
mare (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

Vecka 23  söndag 6 juni-lördag 12 juni
Söndag kolosserbrevet 2:6-15 Levandegjorda till-
sammans med kristus (andra moseboken 4:24-26)
Måndag ordspråksboken 19:2-3 en människas 
eget oförnuft kommer henne på fall och dock är 
det på herren som hennes hjärta vredgas, (1917 års 
översättning)
tisdag kolosserbrevet 2:16-23 kroppen och dess 
skugga (Jesaja 29:13-14)
onsdag ordspråksboken 19:4-21 människosonens 
dom (matteusevangeliet 25:40)
torsdag kolosserbrevet 3:1-17 den gamla och den 
nya människan (matteusevangeliet 6:19-21)
Fredag ordspråksboken 19:22-29 de frommas arvs-
lott (psaltaren 37:18,24)
lördag Andra söndagen efter trefaldighet: rubrik: 
kallelsen till guds rike: Johannesevangeliet 1:35-
46, femte moseboken 7:6-9, romarbrevet 8:28-30, 
psaltaren 65:2-5

Vecka 24 söndag 13 juni-lördag 19 juni
Söndag kolosserbrevet 3:18-4:1 den kristna familjen 
(tredje moseboken 25:35-43)
Måndag ordspråksboken 20:1-29 Ljusets barn (efe-
sierbrevet 5:8-20)
tisdag kolosserbrevet 4:2-6 förmaningar (markus-
evangeliet 9:50)
onsdag ordspråksboken 21:1-17 Vad lönar sig i 
längden? (Lukasevangeliet  15:11-32)
torsdag kolosserbrevet 4:7-18 personliga hälsningar 
(filemonbrevet vers 1-3)
Fredag ordspråksboken 21:18-31 Vem segrar? 
(psaltaren 20:8)
lördag Tredje söndagen efter trefaldighet: rubrik: för-
lorad och återfunnen: Lukasevangeliet 15:8-10, Jesaja 
51:1-3, efesierbrevet 2:1-10, psaltaren 119:170- 176

Bibelläsningsplan sommaren 2021 thessalonikerbrevet 2:1-8. psaltaren 15

Vecka 28 söndag 11 juli-lördag 17 juli
Söndag  psaltaren 18:32-51 ”Vem är gud utom her-
ren?” spänn på er sanningen som bälte och klä er i 
rättfärdighetens pansar (efesierbrevet 6:14)
Måndag psaltaren 19:1-15 ”himlen förkunnar guds 
härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk” (romar-
brevet 1:20a)
tisdag psaltaren 20:1-10 ”Nu vet jag att herren ger 
seger åt sin smorde” (romarbrevet 2:29) 
onsdag psaltaren 21:1-14 ”han ber dig om liv och du 
ger det” (Johannesevangeliet 11:23-44)
torsdag psaltaren 22:1-19 ”min gud, min gud, varför 
har du övergivit mig?” (matteusevangeliet 27:46)
Fredag psaltaren 22:20-32 ”hela jorden skall minnas 
vad som skett och vända om till herren” (matteuse-
vangeliet 27;46)
lördag Kristi förklarings dag: rubrik: Jesus förhärli-
gad: markusevangeliet, andra moseboken 34:27-35, 
andra korinthierbrevet 3:9-18. psaltaren 89:12-18

Vecka 29 söndag 18 juli-lördag 24 juli
Söndag psaltaren 23:1-6 ”herren är min herde, ing-
enting skall fattas mig” (Johannesevangeliet 10:1-18)
Måndag psaltaren 24: ”Vem är han, ärans konung?  
det är herren sebaot, han är ärans konung.” (första 
petrusbrevet 2:24-25)
tisdag psaltaren 25 ”Var och en som fruktar herren 
får veta vilken väg han skall välja” (första timotheos-
brevet  3:16)
onsdag psaltaren 26 ”granska mig herre, och pröva 
mig, rannsaka hjärta och njurar!” (ordspråksboken 
1:10)
torsdag psaltaren 27 ”hoppas på herren! Var stark, 
fatta mod och hoppas på herren” (Jeremia 36:26)
Fredag psaltaren 28 ”Lovad vare herren, ty han har 
hört min bön!” (första kungaboken 1:38-40)
lördag  Åttonde söndagen efter trefaldighet: rubrik: 
andlig klarsyn: matteusevangeliet 7:22-29, ord-
språksboken 7:1-3, första korinthierbrevet 3:10-15, 
psaltaren 119:30-35

Vecka 30 söndag 25 juli-lördag 31 juli
Söndag psaltaren 29 ”herren välsignar sitt folk med 
fred” (psaltaren 28:8) 
Måndag psaltaren 30 ”herre, min gud, jag skall alltid 
prisa dig” (psaltaren 108:2-7)
tisdag psaltaren 31 ”till dig, herre, tar jag min tillflykt, 
svik mig aldrig! (fjärde moseboken  6:22-27)
onsdag psaltaren 32 ”Lycklig den vars skuld har 
avskrivits av herren” (första Johannesbrevet 1:9) 
torsdag psaltaren 33 ”herrens ord är att lita på” 
(femte moseboken 33:27-29)
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gudstjänster och möten

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

uppehåll under sommaren.

equmeniakyrkan

Maj
30 SÖNDAG Heliga trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst
 Gud - Fader, Son och Ande. Maria 

Linder. Ungdomskören Hope. Pia-
nist andreas Selin.

12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom

31 MÅNDAG
17.00 Nattvard i Baptistkyrkan
 anmälan krävs! Läs mer på sidan 2,
17.30 Nattvard i Baptistkyrkan. Se ovan!
18.00 Nattvard i Baptistkyrkan. Se ovan!

juni
6 SÖNDAG 1:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Vårt dop. Marcus Lind. alice Kind-

berg, orgel. Organist Jacob Wessbo.
12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom

7 MÅNDAG
17.00 Nattvard i Baptistkyrkan
 anmälan krävs! Läs mer på sidan 2,
17.30 Nattvard i Baptistkyrkan. Se ovan!
18.00 Nattvard i Baptistkyrkan. Se ovan!

13 SÖNDAG 2:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Kallelsen till Guds rike. Maria Linder. 

Musik Maria och Markus Lundgren. 
Organist Jacob Wessbo.

12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom

14 MÅNDAG
17.00 Nattvard i Baptistkyrkan
 anmälan krävs! Läs mer på sidan 2.
17.30 Nattvard i Baptistkyrkan. Se ovan!
18.00 Nattvard i Baptistkyrkan. Se ovan!

20 SÖNDAG 3:e efter Trefaldighet

11.00 Gudstjänst
 Förlorad och återfunnen. Frida Blom-

berg. Musik Jonas Blidelius. Pianist 
Bibbi Åhman.

12.00 Digitalt kyrkkaffe via Zoom

26 LÖRDAG Midsommardagen
11.00 Mässa i gemenskap 
 Skapelsen. Organist Jacob Wessbo. 

Gemensamt med Domkyrkoförsam-
lignen och S:t Lars församling.

27 SÖNDAG Den helige Johannes 
döparens dage

11.00 Gudstjänst
 Den högstes profet. Jörgen Tholander. 

Musik familjen Tholander. Endast via 
YouTube.

29 TISDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

juli
1 TORSDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

4 SÖNDAG Apostladagen
11.00 Gudstjänst
 Sänd mig. Lars Hermansson. Organist 

Leif Larsson.
11.00 Sommarandakt via YouTube
 Lars Hermansson.

6 TISDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

8 TORSDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

11 SÖNDAG 6:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Efterföljelse. Bernt Åkerblad. Organist 

Lars Hesselstrand.
11.00 Sommarandakt via YouTube
 Marcus Lind.

13 TISDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

15 TORSDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.
18 SÖNDAG Kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst
 Jesus förhärligad. Jonas Blidelius. 

Organist Birgitta Jacobsson.
11.00 Sommarandakt via YouTube
 Stina Holmgren.

20 TISDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

22 TORSDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

25 SÖNDAG 8:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Andlig klarsyn. 
11.00 Sommarandakt via YouTube
 Maria Linder.

27 TISDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

29 TORSDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

Augusti
1 SÖNDAG 9:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Goda förvaltare. Staffan Hejdegard.
11.00 Sommarandakt via YouTube

3 TISDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

5 TORSDAG
14.00 Öppet hus med enkelt fika. Se sid 6.

8 SÖNDAG 10:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Nådens gåvor. Maria Linder.

15 SÖNDAG 11:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Tro och liv.

22 SÖNDAG 12:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med konfirmation
 Friheten i Kristus.



rätt till ändring förbehålles. alla kultur-
program sker i samarbete med studie-
förbundet Bilda för kyrka och samhälle.

lambohovskyrkan

ekängen
Vill du stödja arbetet i ekängen?

plusgiro 476 159-9. Bankgiro 306-9820.
www.ekängen.nu

Vi  ses varje onsdag kl 18.30 i olika hem.
Välkommen med!

Lambohovskyrkan är öppen mellan kl 10.00 
och 12.00 på söndagarna. 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 sommaren har Öppen kyrka i Lambo-
hov två teman: Mässa och Ordet. När temat är 
Mässa firar vi mässa vid varje andaktstillfälle 
den dagen. Från 22 augusti hoppas vi att vi kan 
få fira gudstjänst tillsammans igen.

Maj
30 SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Musik.

på kyrktorget
26 TORSDAG
18.30 Föreläsning i Regnbågsveckan

28 LÖRDAG
 Församlingsdag Läs mer på sidan 6.

29 SÖNDAG 13:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Medmänniskan. Ny i stan. SUVeränt 

häng. 

September
5 SÖNDAG 14:e efter Trefaldighet
11.00 Samlingsgudstjänst
 Enheten i Kristus. Ny i stan.

juni
6 SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Mässa.

13 SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Ordet.

20 SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Mässa.

juli
4 SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Mässa.

18 SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Ordet.

Augusti
1 SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Mässa.

15 SÖNDAG
10-12 Öppen kyrka Tema: Ordet.

22 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

29 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

September
2 TORSDAG
18.00 Kvällsmässa

5 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

Välkommen på tikVA
TIKVa är en träningsform av stretching och av-
slappning på kristen grund. En möjlighet för dig 
att få 30 minuters paus. TIKVa vill ge redskap 
för dig att leva ett liv i balans och tillit. Fokus 
är på hela människan till ande, kropp och själ. 
Det är enkla kroppsövningar med fokus på rygg 
och nacke. Övningarna bygger upp kroppens 
styrka och smidighet och de är ett sätt att hjälpa 
kroppens stela muskler att mjukna och slappna 
av. Övningarna blir också en hjälp att släppa 
negativa tankar och att låta hoppet få landa i 
din själ. TIKVa är ett hebreiskt ord som betyder 
just HOPP.

Under passet får du lyssna till uppmuntrande 
ord ur bibeln. Innan varje pass så ber jag som 
instruktör för dem som deltar och så bjuder jag 
in den Helige anden att närvara. Så oavsett om 
du som deltagare är kristen eller ej så kliver du in 
i ett rum av bön och du kliver in i möjligheten 
att få ett levande möte med Gud själv. För mig 
är TIKVas största tillgång möjligheten att bjuda 
in ovana kyrkobesökare i en form av kroppslig 
bön som för den som tränar är mycket närmare 
vardagen än vad ett kyrkobesök ofta är.

allt deltagande sker efter egen förmåga vilket 
gör att alla kan vara med. Har du svårt att sitta på 
en träningsmatta så kan du sitta på en stol. TIKVa 
är din stund och du bestämmer själv om du vill 
göra alla kroppsövningar eller om du vill lyssna 
eller vila dig igenom hela eller delar av passet. allt 
deltagande sker på egen risk.

På tikva.se kan du läsa mer om TIKVa. 
TIKVa på T1 är ett samarbete med studieför-
bundet Bilda.

Vi möts kl 17.30 på T1 i Linköping månda-
garna 31 maj-5 juli. Om du har frågor eller vill 
anmäla dig till passet så gör du det till mig
(frida.blomberg@equmenikyrkan.nu). Vi möts 
utomhus och är därför beroende av bra väder. Du 
som kan tar med egen träningsmatta, filt och kud-
de (säg till om du behöver låna träningsmatta). Du 
som kan & vill betalar 50 kr/pass, första gången 
är alltid gratis (betalning med Swish/kontant).

Inspiration till TIKVa hämtas ur Psalm 23: 
Du låter mig vila på gröna ängar, du för mig till 
vatten där jag finner ro.

Varmt välkommen och bjud gärna med en vän!
FridA BloMBerg
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på intervjuBibelläsningsplan Fortsättning från sidan 13.

mg, den som följer min väg skall erfara guds hjälp” 
(Lukasevangeliet 2:25-32)
onsdag psaltaren 51 ” skapa i mig, gud, ett rent 
hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne” (romar-
brevet 8:12-19)
torsdag psaltaren 52 ”Jag litar på guds godhet nu 
och för evigt” (psaltaren 92:13-14)
Fredag psaltaren 53 ”o att det från sion kom rädd-
ning för israel!” (Lukasevangeliet 10:24)
lördag Tolfte söndagen efter trefaldighet: rubrik 
friheten i kristus: Lukasevangeliet 13:10-17, Jesaja 
38:1-6 , romarbrevet 8:18-23, psaltaren 145:13b-18

Vecka 34 söndag 22 augusti-lördag 28 augusti 
Söndag psaltaren 54 ” gud, hör min bön, lyssna till 
mina ord” (första samuelsboken 23:19-28)
Måndag psaltaren 55 ”kasta din börda på herren, 
han skall sörja för dig” (matteusevangeliet 6:25-34)
tisdag psaltaren 56 ”det vet jag: gud är med mig ” 
(uppenbarelseboken 3:5-6)
onsdag psaltaren 57 ”Jag vill tacka dig, herre, bland 
folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk” (filip-
perbrevet 4:8)
torsdag psaltaren 58 ” den rättfärdige får sin lön” 
(andra moseboken 32-35)
Fredag psaltaren 59 ”du är min styrka, jag lovsjunger 
dig. gud är min säkra borg” (malaki 3:13-18)
lördag Trettonde söndagen efter trefaldighet: rubrik: 
medmänniskan;  matteusevangeliet 5:38-48, femte 
moseboken  5:7-11, romarbrevet 13:8-10, psaltaren 
103:1-6

Vecka 35 söndag 29 augusti-lördag 4 september
Söndag psaltaren 60 ”med gud skall vi utföra stora 
dåd” (andra samuelsboken 8:3, 13)
Måndag psaltaren 61 ”rädda mig upp på en klippa 
och ge mig trygghet!”   (andra samuelsboken 7:10)
tisdag psaltaren 62 ”Bara hos gud finner jag ro” 
(Job 31:6)
onsdag psaltaren 63 ”Jag håller mig tätt intill dig, din 
hand ger mig stöd” (första samuelsboken 23:14-28)
torsdag  psaltaren 64 ”den rättfärdige  gläder sig 
över herren och tar sin tillflykt hos honom” (Job 
22:26-29)
Fredag psaltaren 65 ”till dig kommer alla människor 
för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för 
tung, förlåter du oss” (femte moseboken 11:10-12)
lördag Fjortonde söndagen efter trefaldighet: rubrik: 
enheten i kristus: Lukasevangeliet 22:24-27, Jesaja 
11:10-13, filipperbrevet 2;1-5, psaltaren 95:1-7

Fredag psaltaren 34 ” herren räddar sina tjänares 
liv, de som flyr till honom är fria från skuld. (första 
petrusbrevet 2:3)
lördag Nionde söndagen efter trefaldighet: rubrik: 
goda förvaltare: Lukasevangeliet 12:42-48, ord-
språksboken 3:27-32,  efesierbrevet, psaltaren 8

Vecka 31 söndag 1 augusti-lördag 7 augusti
Söndag psaltaren 35  ”döm mig rättvist, herre, min 
gud” (hosea 13:3)
Måndag psaltaren 36 ”din nåd är dyrbar, o gud” 
(romarbrevet 11:33-36)
tisdag psaltaren 37 ”Lägg ditt liv i herrens hand” 
(första petrusbrevet 5:7) 
onsdag psaltaren 38 ”skynda till min hjälp, herre, du 
min räddning” (Jesaja 53:7-8)
torsdag psaltaren 39 ”herre lär mig inse att jag skall 
dö och hur få mina tillmätta dagar är” (Lukasevang-
eliet 5:1-11)
Fredag psaltaren 40 ”Jag är betryckt och fattig. herre, 
skynda till mig!” (hebreerbrevet  10:5-/)
lördag Tionde söndagen efter trefaldighet: rubrik: 
Nådens gåvor: matteus evangelium 18:18-22, 
andra moseboken 19:19:3-8, romarbrevet 12:3-8, 
psaltaren28:6-9

Vecka 32 söndag 8 augusti-lördag 14 augusti
Söndag psaltaren 41 ” Lovad vare herren, israels gud, 
från evighet till evighet”. (tobit 12:8-10) 
Måndag psaltaren 42-43 ”Varför är du tyngd av sorg, 
min själ?” (femte moseboken 3:23-29)
tisdag psaltaren 44 ”Vakna! Varför sover du, herre?  
(Josua 24:25-32)
onsdag psaltaren 45 ”du älskar det rätta, du hatar 
orätt”.  (psaltaren 45:8B
torsdag psaltaren 46 ”han gör slut på krigen över 
hela jorden” (psaltaren 46:11)
Fredag psaltaren 47 ”han väljer åt oss ett eget land, 
hans älskade Jakobs stolthet” (sakarja 14:9)
lördag Elfte söndagen efter trefaldighet: rubrik: tro 
och liv: matteusevangeliet 21:28-31, amos 5:21-24, 
romarbrevet 7:14-25, psaltaren 143:6-10

Vecka 33 söndag 15 augusti-lördag 21 augusti
Söndag psaltaren 48 ”Liksom ditt namn, o gud, 
når ditt lov till jordens ändar.” (andra krönikeboken 
20:1-30)
Måndag psaltaren 49 ”men mig skall gud köpa fri, 
han skall ta mig ur dödsrikets grepp” (Lukasevang-
eliet 12:4-7)
tisdag psaltaren 50 ”den som offrar tacksägelse ärar 

i samband med att Baptistförsamlingen och Mis-
sionsförsamlingen tillsammans har bildat equme-
niaförsamlingen i linköping ska även tidningen 
Medljus få en del förändringar. Medljus har fått 
ett samtal med redaktör per larsson om detta.

När blir det premiär för nya Medljus?
Premiären blir i september-oktobernumret. 

Vilka blir de viktigaste förändringarna?
Det blir nytt format i a4-format. Från 1994 
har Medljus haft det nuvarande kvadratiska 
formatet. Hela tidningen kommer nu också 
att tryckas i färg. Vi har sedan 1994 haft 
9 nummer per år. Nu kommer vi att ha 5 
nummer per år. Det blir höstnummer för 
september-oktober, advents/julnummer för 
november-januari, passions/påsknummer för 
februari-mars, vårnummer för april-maj och 
sommarnummer för juni-augusti. 

Nu när vi ska trycka hela Medljus i färg, 
hoppas vi på att kunna få fler som vill an-
nonsera i Medljus. att annonsera i färg är 
mer attraktivt. Dessutom når annonsen fler 
nu när församlingen är större. 

I samband med missionsförsamlingens 
150-årsjubileum 2008 tryckte vi faktiskt ett 
specialnummer av Medljus i a4-format, som 
delades ut till alla hushåll i Linköping.

Hur blir det med namnet Medljus?
Redaktionen för Medljus har samtalat med 
bl.a. personalen i frågan. Vi är överens om 
att det är enklast och fungerar att ha kvar 
namnet. Namnet Medljus kommer från 
det vinnande arkitektförslaget inför bygget 
av Missionskyrkan på Drottninggatan 22. 
Därför är namnet Medljus kopplat just till 
kyrkobyggnaden, och inte specifikt till mis-
sionsförsamlingens namn. Kyrkan på Drott-

Hur kommer nya Medljus se ut?
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på kulturfronten

Sommarutställning i galleri 
Magnifik
Just nu pågår en sommarutställ-
ning i Galleri Magnifik. Det är 
fjorton församlingsmedlemmar 
och vänner till församlingen som 
visar upp hur kreativa de är på sin 
fritid. Det är en bra blandning 
vad gäller olika tekniker.

Vårt insamlingsmål för denna 
utställning är att minst 50% av 
försäljningssumman ska gå till 
kyrkans barn- och ungdoms-
verksamhet.

Utställningsperioden är 22 
maj-15 augusti. Enligt nu gällande 
restriktioner får max 8 personer 
vistas samtidigt i Galleriet. 

Vi hoppas att regeringen kom-
mer 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.
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ninggatan 22 kommer ju nu 
också att vara huvudkyrka för 
församlingen. Medljus kommer 
också att ha kvar symbolen i 
logotypen, som utgår från kyr-
kobyggnadens konvexa fasad.

Blir det ytterligare någon föränd-
ring?
En enkät kommer att skickas 
ut för att ta reda på vad försam-
lingens medlemmar vill läsa 
om i Medljus. Vilka förslag på 
förändringar finns? Hör av dig, 
om du har önskemål! Vi väl-
komnar också nya medarbetare 
i redaktionen, både skribenter, 
fotografer och redigerare. Kan-
ske någon från tidigare Bap-
tistförsamlingen skulle vara 
intresserad?

tack för ett trevligt samtal!
gudruN ekluNd

Hur kommer nya Medljus se ut? 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, nyck-
elskåp mm 
Suzanne Hjelm – målningar
jan Hällgren – målningar
Birgitta jacobsson - målningar, kas-
sar, mm
georgios kyriatzis – foto
Marcus lind – foto
jennie roitto – målningar
jörgen tholander – foto
ulla-Britt uhlin – silversmycken
Magnus Wedberg - Legokonst

lArS HeSSelStrANd gaLLerigruppeN

peter classon ställer ut
Peter var hos oss hösten 2016 
och vi är nu glada att han vill 
återkomma till oss. Utställningen 
var mycket uppskattad och upp-
märksammades bl a av Corren 
som recenserade utställningen. 
Förutom några kurser i kroki, 
oljemålning och akvarell är Peter 

självlärd. Efter 2016 har han 
deltagit på flera utställningar, bl 
a Östergötlands jurybedömda 
utställning ”Under samma tak”.

Peter målar i akryl på duk. 
Motiven är en blandning av 
naivism och figurativa detaljer 
som resulterar i intressanta bilder 
som har djup och 3D-effekt som 
väcker tittarnas uppmärksamhet. 
Bilderna är en blandning av sci-
ence fiction, där framtid, nutid 
och dåtid vävs samman. De kan 
exempelvis handla om miljöka-
tastrofer, men som samtidigt ger 
en glimt av hopp, kanske efter en 
nattlig bild med full måne.

Utställningen, som har temat 
”Urbana Landskap”,  pågår under 
tiden 21 augusti till 26 september. 

Om det blivit lättnader vad 
gäller restriktionerna för pande-
min kommer det att bli vernis-
sage lördag 21 augusti kl 13.00.

lArS HeSSelStrANd gaLLerigruppeN

medljusredaktör per Larsson berättar om 
kommande förändringar av medljus.
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på församlingsfronten

i en enkät som skickades ut från församlingen 
ställdes just denna fråga ”Vad längtar du efter?”.  
Medljus har fångat några anonyma röster från 
enkäten. Några fördjupade svar från församlings-
medlemmar finns på sidorna 4-5.

Har saknat …
•	 att få mötas i gudstjänsten och våra kyrk-

kaffestunder. Nattvarden! Träffa flera av 
våra nya medlemmar, som vi inte hann 
träffa så mycket innan pandemin! alla våra 
barn med familjer!

•	 alla är saknade från 0-102.
•	 Få lovsjunga tillsammans.
•	 Gemenskap. att kunna mötas och bli sedd. 

att barn och ungdomar får bli sedda.
•	 Gudstjänster live! Sjunga tillsammans, be 

tillsammans, se varandra, fika ihop, prata 
med varandra.... Nu finns det nya medlem-
mar man inte ens har sett!

•	 att dela livet tillsammans. Rytmen i veckan 
och gemenskapen. Dela det lilla och stora 
under fikat eller i kaoset i lekrummet.

•	 Samhörigheten, uppbyggelsen, gemenska-
pen i gudstjänster samt arbetsgemenskapen 
i grupper, kör etc.

•	 Gemenskap, Gudstjänsten, psalmsång, 
körsång, samtal vid församlingsmöte mm.

Har inte alls saknat….
•	 Ingenting, egentligen.
•	 *Behovet av ens egen ’insats’ i olika gruppe-

ringar (kyrkvärds-, nattvards-, informatörs-, 
service-grupp) har ju minskat påtagligt, 
vilket ju på ett sätt kan upplevas som en 
”lättnad”. Dvs. egentligen inte så betung-
ande, utan tvärtom trevligt träffa andra i 
arbetsgrupperna och även få en anledning 
till att gå till kyrkan. Men ibland behöver 
man byta sitt ’pass’ med någon annan - och 
det kan ibland vara lite ”besvärligt”.

•	 Långa gudstjänster, känns som digitala 
gudstjänster bättre på tidsplanering.

•	 Nej, möjligtvis städningen. annars har 
kretsgruppen träffats utomhus och vi har 
stöttat varandra i vardagen med sysslor 
som mathandling, att ge/få nybakat bröd/
fikabröd, ringt och kollat läget, någon har 
gått ut med vår hund. Så fantastiskt att för-
samling på så vis fungerat trots att kyrkans 
verksamheter till stor del stängt ner.

Förslag, idéer, kommentarer….
•	 Låt oss komma tillbaka med en förnyad 

känsla att vi är en familj som har saknat 
varandra.

•	 Underlätta för båda församlingarnas in-
tegration. Kanske fortsatt delaktighet via 
digitala församlingsmöten.

•	 Mitt behov är att lära känna församlings-
medlemmar och delta i kyrkans verksamhet 
som RPG, en Tgrupp osv.  

•	 Ska inspelade gudstjänster fortsätta? Kan 
vara ett komplement till de fysiska. 

”Vad längtar du efter ?”

•	 En barnkör i kyrkan vore roligt, behövs 
återväxt i musiklivet ! Jag ser fram emot att 
åter kunna delta i kyrkans olika samlingar 
och har som ny medlem därför inte så 
många idéer…

•	 En redovisning av dessa resultat och gemen-
sam modig diskussion hur vi ska gå framåt.

•	 Lite svårt att förklara men vill gärna ha mer 
öppnare gudtjänstformer när vi går sam-
man. Mindre stela  former och mindre av 
växelböner eller vad det kallas. Vill gärna se 
mer av friare gudtjänstform, där man låter 
helig ande vara med mer och bestämma 
takt på olika saker, som sker i gudtjänsten 
t ex bön och lovsångstunden, så den som 
vill kan få be om förbön eller vittna. Ibland 
hinner inte alla som vill fram då man på-
börjar något annat.

•	 Lovsångsgudstjänst eller att vi spelar in en 
”lovsångskväll” som folk kan ta del av när 
de vill på youtube. Detta har jag längtat 
efter och drömt om.
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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



”
ekoNoMiBreV B
equmeniakyrkan Linköping
drottninggatan 22
582 25 Linköping

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

sista sidan

Lisa falköf.

Välkommen till intervju per mail, lisa Falklöf!  Hur 
gammal tror du att du var, när du första gången 
fick höra talas om gud?
Som jag minns det har jag alltid trott på 
Gud. Jag växte upp i en familj som var aktiv 
i Missionskyrkans stadsdelskyrka i Hjulsbro. 
Där gick jag i söndagsskola och barnkör och 
jag har varma minnen av hur jag och mina 
kompisar lekte kurragömma i kyrksalen i 
samband med kyrkkaffet. Med åren utveck-
lades den barnatro som jag hade med mig 
från modersmjölken. Scoutläger, tonårsgrupp 
och konfirmationstiden är sådant som varit 
betydelsefullt för hur min tro fick mogna. 
att både få ha vänner att dela resan med och 
kloka ledare och andra äldre förebilder har 
varit värdefullt för mig. 

du arbetar nu med barn. Vilken utbildning förde 
dig till det arbetet?
När jag hade tagit studenten började jag läsa 
vid universitetet med målet att bli bibliote-
karie. Efter några år gjorde jag ett studieup-
pehåll och arbetade då som ungdomsledare i 
en församling i Mölndal utanför Göteborg. 
Under det året kände jag mer och mer att jag 
ville fortsätta att arbeta med barn. Jag sökte då 
till lärarutbildningen vid Linköpings univer-
sitet. När den var på väg att ta slut upplevde 

jag en ny kallelse att arbeta i församling. Min 
sista termin på lärarutbildningen började jag 
arbeta som ungdomsledare i Missionskyrkan 
i Linköping. Jag hade sex fina år som anställd 
i församlingen. Under en period hade jag en 
del av min tjänst i Lambohovskyrkan, vilket 
ledde till att jag också fick möjligheten att 
vikariera där som församlingspedagog. När 
det blev en tjänst ledig där kände jag mig ledd 
av Gud att söka. Nu har jag arbetat i Slaka-
Nykils pastorat i sex år och har förmånen att 

få möta barn och ungdomar i olika åldrar och 
prata om Gud, livet och tron. 

du lever i en familjegemenskap med make och 
barn. Berätta!
Jag är gift med Ulrik sen 9 år. Vi har två 
döttrar, Clara och Selma, som är 7 respektive 
snart 5 år.

Hela världen lever i en oviss framtid beroende 
av en unik pandemi. Vår församling gör beund-
ransvärda insatser trots att samlingarna inte får 
överstiga 8 personer. Hur upplever din familj möj-
ligheterna att behålla kristna inslag i vardagslivet 
som omfattar hela familjen ?
Det är verkligen utmanande med församlings-
gemenskap och att kunna dela sin tro med 
andra människor i dessa tider när vi är uppma-
nade att inte träffas. Jag har ändå förmånen att 
få vara med på andakter i mitt arbete, men att 
få till ett regelbundet gudstjänstliv via skärm 
har varit svårt för oss som familj. Däremot är 
vi noga med att varje kväll be aftonbön med 
barnen. Det blir ett tillfälle att få tacka för 
dagen som har gått, att be för det som ligger 
nära hjärtat för oss i familjen, men också att 
lägga natten och morgondagen i Guds händer. 
Vi brukar också läsa i en andaktsbok för barn 
eller ur Barnens bästa Bibel. 

liSA FAlklÖF i diaLog med rolF MAlMBerg

”Det är verkligen utmanande med församlingsgemenskap och att kunna dela sin 
tro med andra människor i dessa tider när vi är uppmanade att inte träffas. Däre-
mot är vi noga med att varje kväll be aftonbön med barnen. Det blir ett tillfälle att 
få tacka för dagen som har gått, att be för det som ligger nära hjärtat för oss i fa-

miljen, men också att lägga natten och morgondagen i Guds händer.”


