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Ta inte friheten för given
”ALLA MÄNNISKOR ÄR FÖDDA FRIA OCH LIKA i värde och rät-
tigheter” (FN:s Allmäna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, artikel 1). Men det 
kan väl konstateras att det inte stämmer. Varje 
dag möts vi av nyheter om våld, krig och 
naturkatastrofer och alla de barn som föds 
med sjukdom, föds de fria? Kan artikel 1 vara 
ett slarvigt uttryckt önskemål om världens 
tillstånd från FN? Ett arv från mänsklighetens 
urtid och en parallell till den kanske mest 
ställda frågan: Vad är meningen med livet? 
Eller är det så att vi i vår Skapares famn är 
födda fria och lika i värde? Men så händer 
något i människans liv när friheten berövas 
och värdet får olika belopp beroende på var du 
är född, vilken färg du har på huden, vilken 
sexuell läggning du förlikar dig med.

VI SKULLE NU KUNNA FORTSÄTTA ett samtal om detta 
med teologiska och filosofiska anslag, men 
det finns det varken plats eller kunskap för i 
denna betraktelse. Jag vill bara dela med mig 
av några tankar om frihet jag burit på under 
ca 3 år. Min pappa fick Parkinsons sjukdom 
när jag var ca 5 år. Det har naturligtvis präglat 
mitt och min familjs liv. Jag har sett en person 
på nära håll förlora sin frihet när kroppen 
säger ifrån och när autonomiprincipen inte 
håller pga att fysiskt behov och personlig 
integritet krockar. Friheten som fanns med 
bilens snabba förflyttning gick förlorad när 
körkortet drogs in och till slut fanns endast 
drömmen om att få följa med på en åktur när 

kroppen satt i rullstol och sjukdomen gett 
dementa drag.

2016 TRÄFFADE VI ABBAS för första gången och han fick 
träffa pappa den julen. Jag vet inte om pappa 
någonsin förstod vem Abbas var, men Abbas 
visste vem pappa var och han tog servetten 
och torkade enkelt pappas mun under mål-
tiden. Där möttes två människor, med totalt 
olika livsresor men båda med krigserfarenhet. 
Den ene i ett sjukdomskrig och den andre på 
landsflykt och mitt i en asylprocess. Gemen-
samt hade de längtan efter frihet, att få röra 
sig fritt. Medan pappa sjönk än mer in i sig 
själv blev Abbas satt på förvar. Båda berövades 
friheten än mer. Abbas blev deporterad till 
Afghanistan och lyckades (mot alla odds) få 
ett pass. Under den tiden fick även pappa 
ett pass - till livet efter detta. Den 1 nov sa 
han och jag ”vi ses igen”. Det kom en vår 
och Abbas fick arbetstillståndet 19 maj. Var 
både pappa och Abbas fria nu? Jag vet inte. 
Men jag vet att ingen av oss någonsin bör ta 
friheten för given.

Maria 
Lundgren

DIAKON

Kulturkonferens i Equmeniakyrkan

Skaparen och skapandet som mötesplats
19-21 november inbjuds den som är yrkesverksam eller 
studerande inom konst, arkitektur och kultur; konstnä-
rer, kulturarbetare, teologer och förkunnare, eller bara 
är intresserad, till en kulturhelg på temat Skaparen 
och skapandet som mötesplats. I Equmeniakyrkan i 
Linköping.  Medljus har ställt några frågor till Andreas 
W Andersson, pastor i Johanneskyrkan.

Vem står bakom kulturhelgen? Vad är Konst &Tro för en 
sammanslutning? 
Det finns faktiskt flera samarbetande arrangö-
rer för den här helgen. Dels Konst & tro som 
nationellt nätverk, dels nätverket Tro & tvivel, 
och sedan de två värdförsamlingarna Equme-
niakyrkan, Linköping samt Johanneskyrkan. 
Lägg sedan till det studieförbundet Bilda och 
du har ett brett och fint nätverk av relationer.

 Konst & tro är ett nätverk ursprungligen 
format av (i bred mening) frikyrkliga bild-
konstnärer med syftet att lyfta skapandet och 
konsten i kyrkans gudstjänstliv och att bidra 
med andra språk för kyrkans relation och 
kommunikation till sin omvärld.

Vilken roll har du i detta och till vardags? 
För just denna upplaga av Konst & tro är 
jag koordinator. Jag gör det dels som del av 
Konst & tro-nätverket och som frilansande 
musiker, men även i egenskap av pastor i 
Johanneskyrkan här i Linköping. 

Vad är syftet med kulturhelgen?
Att rikta sökarljuset mot just det jag tidigare 
nämnde: Vi vill att helgen ska vara en mötes-
plats. En plats att lyfta skapandet och konsten 
i kyrkans gudstjänstliv och att bidra med 
andra språk för kyrkans relation och kom-
munikation till, och förståelse av, sin omvärld. 

Skapandet är för oss som luften vi andas - 
nödvändig för att leva. Ett uttryck för liv på 
så många plan. Skapandet öppnar även upp 
många frågor, som riktar oss mot tillvarons 
verkligt livgivande bråddjup. Frågor som:

Handlar konsten i dess olika skepnader 
om skapandet i sig – eller handlar den om 
kommunikation? Är skapandet och den ska-
pande en kanal för något annat, något som 
är nödvändigt att kommunicera innan det 
kan formuleras på andra sätt? Vi blir aldrig 
färdiga med dessa eviga frågor (som ju till sist 
kokar ner till den verkligt intressanta: själva 
”Gud-frågan”).

Vi möter och bearbetar såklart dessa frå-
gor på så många olika plan. Konsten och de 
kreativa uttrycken är en viktig del av detta 
bearbetande.

På vilket sätt kommer vi att märka av att den pågår i 
vår kyrka?
Det kommer att märkas på flera sätt: På fre-
dagen och lördagen kommer det att hängas 
konst i foajén inför lördagens vernissage. På 
lördagen kommer även ett konstseminarium 
och ett panelsamtal kring helgens tema att 
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Equmeniakyrkans kör har startat igen efter långt 
pandemiuppehåll, och när församlingsmusiker Jacob 
Wessbo gått vidare till ny tjänst på Södra Vätterbygdens 
folkhögskola, och innan ny församlingsmusiker rekryte-
rats, behövdes en vikarierande körledare. Det blev Astrid 
Tingström, som Medljus har ställt ett par frågor till.

Presentera dig för Medljus läsare!
Hej församlingsmedlemmar! Mitt namn är 
Astrid Tingström och jag är sedan augusti 
temporär ledare för församlingskören. En 
del av er känner mig ganska bra då jag har 
sprungit runt i kyrkan ända sen jag var en 
liten flicka men för andra kanske jag är ett nytt 
ansikte. Låt mig därför presentera mig kort. 

Jag är en riktig musikälskare som började 
mitt musikliv tidigt. Redan i 6-årsåldern 
började jag klinka på familjens piano och det 
dröjde inte länge innan jag ville börja ta lek-
tioner. Intresset för piano utvecklades snabbt 
till ett intresse även för sång och 10 år gammal 
började jag därför i Linköpings Musikklasser. 

Därefter bestod mitt liv av allehanda här-
liga musikupplevelser via musikgymnasium, 
kulturskola, folkhögskola, körtävlingar i Ita-

Astrid Tingström leder kören
Intervju

Astrid Tingström leder under en period Equmeniakyrkans kör.

Skaparen och skapandet som mötesplats

hållas i Mariasalen. Och dagen avslutas med 
en festmåltid med öppen scen (även det i 
Mariasalen). Så det kommer att vara liv & 
rörelse i kyrkan hela dagen. Dessutom är 
söndagens gudstjänst starkt präglad av Konst 
& tro, med medverkan av flera av de som fun-
nits med under helgen. (Gudstjänsten är även 
sammanlyst med Johanneskyrkan.)

Är något av innehållet i helgen offentligt eller är det 
bara för de som är anmälda? 
Fredagskvällens konsertsamtal med musikern- 
och låtskrivaren Peter Hallström är ett öppet 
arrangemang. Annars är det föranmälan som 
gäller. Och det går ju alldeles utmärkt att 
bara anmäla sig till enskilda moment, som 
t.ex. lördagens vernissage, eller seminarierna 
med Joel Halldorf eller Mattias Käll & Oscar 
Furbacken.

Något annat du vill hälsa till Medljus läsare eller annat 
du vill berätta som jag inte kommer på att fråga om. 
Detta kommer att bli en riktigt fin helg med 
möjlighet till många goda möten och samtal 
(och massor med god mat!)

Tack för all denna information. Vill man veta mera 
så titta in på sidan www.konstochtro.se. Det 
blir spännande med ytterligare konst i vår 
kyrka, inte bara den som hänger i Galleri 
Magnifik just då. Vi hoppas det blir en intres-
sant och givande helg för alla som kommer 
att vara med på ett eller annat sätt. Välkomna 
till vår kyrka! 

BIRGITTA JACOBSSON

lien, kör-turnéer till USA och Israel, shower 
och mycket annat. 

I (lite mer) vuxen ålder har jag dock 
trappat ned på farandet och flängandet som 
musiklivet stundom kan innebära, och låter 
istället musiken förgylla min fritid istället för 
hela mina vardagar.

Vid gudstjänsten i Equmeniakyrkan söndag 19 september var det första 
framträdandet för kören på länge, under ledning av Astrid Tingström.”

”Vi har en fantastisk 
kör som sprider otroligt 

mycket glädje och värme, 
såväl på övningar som vid 
deltagande i gudstjänst”

Hur ser du fram mot att bli ledare för  kören?
Att få testa på att vara ledare för vår kör är 
en delvis ny uppgift för mig.  Jag har lett kör 
tidigare, jag har viss utbildning inom dirige-
ring och ensemble-ledning samt har jag lett 
en a capella-grupp innan jag tog mig an detta. 
Men det var några år sedan så lite ringrostig 
kände jag mig allt de första övningarna efter 
sommaren. 

Vi har en fantastisk kör som sprider 
otroligt mycket glädje och värme, såväl på 
övningar som vid deltagande i gudstjänst och 
jag känner mig ärad att ha fått förtroendet att 
leda detta vidare. 

Jag ser dock fram emot att vi får en per-
manent körledare under våren, för baksidan 
med att leda en kör är ju faktiskt att man inte 
får stå i den själv…

Allt gott,
ASTRID TINGSTRÖM

Andreas W Andersson (överst) är koordinator för konferensen Konst 
& Tro i Equmeniakyrkan 19-21 november. Vid tidigare upplagor av 
konferensen  har det bl.a. bjudits dans- och musikinslag (övriga bilder).
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Equmeniskt

Lars Hesselstrand är duktig på träslöjd, vilket han visat 
många gånger i vår kyrka, senast på vår sommarutställ-
ning. Nu var det dags för honom att för andra gången 
göra om kyrkans kollektboxar.

Lars berättar: ”Nuvarande boxar är från 80-ta-
let då de fanns i vår gamla kyrka. Då var 
de försedda med ett skepp som var Svenska 
Missionsförbundets logga då. I slutet på 
90-talet målade jag dem grå för att passa till 
altarbordet i vår nya kyrka och då var loggan 
för Svenska Missionskyrkan fyra segel, som 
jag då målade vinröda för att ta upp färgen 
på våra bänkar. Nu, då vår kyrka tillhör 
Equmeniakyrkan, är det dags att förse dem 
med Mosaikkorset.

För att göra det enkelt för mig valde jag 
nu att köpa färdiga etiketter istället för att 
köpa tio olika färger och själv måla korset, 
som jag gjorde på den prototyp som hitintills 
har används.”

Även om många swishar sin kollekt idag är vi 
glada för att det är fina kollektboxar som 
kontantkollekterna samlas in i. Tack Lars för 
din kreativitet.

BIRGITTA JACOBSSON

I början av september plockades fasadskyl-
ten, som visade Missionskyrkan, ner för 
att ersättas av Equmeniakyrkan, som text 
i stället.

Lars Hesselstrand har varit involve-
rad i beställningen och han berättar 
att Skyltpoolen från Norrköping har 
fått göra jobbet. De var leverantörer 
av den tidigare skylten och låg be-
tydligt bättre till i pris än det företag 
som Equmeniakyrkan centralt slutit 
avtal med.

Bilderna visar monteringen, hur 
skylten ser ut i kvällsbelysning och 
bokstäverna som blev över. Lars tog 
hand om de gamla bokstäverna. Här 
kan kanske ”Skattkistan” eller annan 
verksamhet roa sig med att bilda 
ord som exempelvis MISSION eller 
KYRKA exempelvis under någon 
gudstjänst.

Nu får vi alla vara ”ambassadö-
rer” för att plantera det nya namnet i 
både vårt eget och linköpingsbornas 
medvetande.

BIRGITTA JACOBSSON

Kollektboxarna i Equmeniakyrkan har fått en make over

Ny fasadskylt visar nu vägen till Equmeniakyrkan
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I oktober kunde vi i vår kyrka lyssna på Mikael Joumé 
, direktor på Hjärta till Hjärta på en Migrant- och inte-
grationsafton arrangerad av S:t Lukas i Östergötland. I 
november kommer han tillbaka, denna gång som gäst 
på RPGs novembermöte. Medljus passar på att ställa 
lite frågor till honom, som han välvilligt har besvarat. 

För att börja från början, vem var och är Mikael Joumé?
Jag är en samhällsengagerad man, som föd-
des i Köping för 44 år sedan. Via Västerås, 
Stockholm och en treårig sejour i Spanien 
landade familjen i Nybro utanför Kalmar. 
Livsresan fortsatte med gymnasiestudier i 
Växjö. Fördjupade studier i musik tog mig 
via Vadstena Folkhögskola, där jag träffade 
min fru, Caroline, till Köpenhamn och Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium. 
Efter studierna fick jag anställning som ope-
rasångare på Malmö Opera och vi blev kvar 
i Malmö i 18 år. Där föddes också våra två 
pojkar, Elliot 18 år och Matteo 14 år. Som 
pastorsson var kyrkan en naturlig plats för 
mig under mina första levnadsår. I tidiga 
tonåren gled jag bort från kyrka och tro för 
att sedan hitta tillbaka till en personlig tro i 
början av 2000-talet. Den processen fick mig 
att ompröva mitt yrkesval och 2006 bytte jag 
karriär, från operascenen till den globala mis-
sions- och biståndsarenan - det har jag aldrig 
ångrat! Innan flytten till Linköping arbetade 
jag i 13 år som biträdande generalsekreterare 
på missionsorganisationen Barnmissionen.  

Du arbetar nu på Hjärta till Hjärta. Vad är det?
Hjärta till Hjärta är en biståndsorganisation 
och samhällsaktör som på kristen grund ge-
nomför sociala insatser, både internationellt 
och i Sverige. Vårt hjärta slår för barns rätt till 
utbildning, inkludering och värdiga levnads-
förhållanden för alla människor - i synnerhet 
dem med funktionsvariationer.

Internationellt har Hjärta till Hjärta 
profilerat sig inom arbetet med Europas och 
kanske världens mest diskriminerade mino-
ritet – Romer.

I Sverige arbetar vi med socialt företagan-
de, hållbar utveckling och cirkulärekonomi 
genom våra secondhandbutiker. Butikerna är 
en mötesplats för en mångfald av människor 
där en del är anställda, andra är volontärer, 
några praktiserar eller arbetsprovar och yt-
terligare någon gör sin samhällstjänst. Vi är 
också en kompletterande och värdeskapande 
aktör med fokus på arbetsintegration och 
integration.

Vårt uppdrag och vår drivkraft utgår från 
övertygelsen om alla människors lika värde 
och att vi kan hjälpa en medmänniska att 
förändra sin livssituation.

Tjänsten på Hjärta till hjärta, hur länge har du haft 
den? Vad fick dig att söka tjänsten? Eller blev du ”hand-

plockad”?
Jag tillträdde tjänsten som direktor i augusti 
2019 och jag blev handplockad av styrelsen.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Som direktor har jag ett övergripande ansvar 
för det operativa arbetet vilket innebär att 
både förvalta och utveckla verksamheten. I 
grunden handlar det, som i alla verksamheter, 
om att tillse att vårt uppdrag utförs på ett bra 
sätt i linje med våra värderingar och priori-
teringar, att ha en ekonomi i balans och att 
verka för tillväxt på olika områden. En organi-
sation är dess medarbetare och min drivkraft 
är att se människor växa och utvecklas. Om vi 
trivs och mår bra så presterar vi bättre och då 
utvecklas helheten i rätt riktning. Jag strävar 
efter att vara en tillgänglig och synlig ledare, 
därför består mina arbetsdagar ofta av olika 
möten och avstämningar med chefer och 
medarbetare.

Vilka är utmaningarna i jobbet? 
Jag är utvecklingsorienterad och har därför 
satt igång flera förändringsprocesser. En ut-
maning, om än rolig, är att motivera, skapa 
förståelse för och delaktighet i processerna. 
Hjärta till Hjärta är en komplex organisa-
tion med olika verksamhetsområden och 
en mångfald genom anställda, volontärer 
och praktikanter med olika förutsättningar, 
varierande kompetens och kapacitet. Det 

gör det både roligt och svårt att 
navigera ibland, men mångfalden är 
också det jag uppskattar allra mest 
med Hjärtat – Vi är en mötesplats 
med låga trösklar för dem som vill 
engagera sig för ett högre syfte och 
det gemensamma goda.

Jag måste lyfta fram det ideella 
engagemanget som en av våra största 
tillgångar! Vi har ett antal fantastiska 
volontärer som hjälper till på olika 
sätt. Utan det ideella engagemanget 
hade vi inte funnits!

Vilka visioner har du för den närmaste 
framtiden?
Hjärta till Hjärta ska bli en ännu 

starkare samhällsaktör i svensk lokal/regional 
kontext! Sverige har förändrats på senare år, 
och även om den mediala och politiska bilden 
av våra samhällsutmaningar måste nyanseras, 
ser vi ett växande utanförskap och ökande 
socioekonomiska klyftor.

Under hösten startar vi en slags studie-
cirkel som vi kallar Språkresan. Vi bjuder 
in människor med annan etnisk bakgrund 
att lära sig tala praktisk och enkel svenska. 
Språket är en viktig nyckel för inkludering 
och integration och det handlar om att våga 
börja kommunicera.

Vi öppnar också ett café – Fiket – i Linkö-
pingsbutiken. Tanken är att skapa ytterligare 
en mötesplats för kulturmöten, där männis-
kor genom olika typer av praktik kan ta steg 
mot inkludering och egenförsörjning.  

Jag ser också att vi ska söka oss ut för att 
genomföra sociala insatser i de mer utsatta 
stadsdelarna i Linköping. Det får gärna ske 
i samverkan med andra aktörer och vår mål-
sättning är att komplettera de goda insatser 
som redan görs.

Våra bibehållna internationella insatser 
tillsammans med det utökade engagemanget 
i svensk kontext pekar mot vår övergripande 
vision: Värdigt liv i medmänskliga och håll-
bara samhällen!  

Vi önskar dig välkommen till vår kyrka den 18 no-
vember, där vi får lyssna till ännu mera om 
dig och Hjärta till Hjärta.

BIRGITTA JACOBSSON

Intervju

Mikael Joumé - en man med
hjärta för Hjärta till Hjärta!

Mikael Joumé, direktor för Hjärta till hjärta, gästar Equmeniakyrkan 
torsdag 18 november kl 14.00 på inbjudan av RPG i Equmeniakyrkan.

?Några korta, snabba:
Älsklingsrätt? Jag är en sann matälskare, 
men om jag måste välja får det bli boeuf 
bourguignon. Och alla former av ost!
Senast lästa bok? Om än jorden skakar, 
författad av EFKs missionsdirektorer 
Linalie Newman och Ingemar Forss.
Vilken berömd person skulle du vilja äta 
middag med? Jag hade gärna delat bord 
med Jesus och de tolv.
Dold talang? Vifta med ögonbrynen!
Film eller serie du gärna ser? Homeland. 
Smart och politisk serie!
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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 och vice församlingsföreståndare
mobil 0706-66 17 47

MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812 

Ledig dag: Måndag.
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
GUNNEL KARLSSON Verksamhetsledare

exp 013-24 98 04
BIBBI ÅHMAN Administratör

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

ordforande.equmenia@equmeniakyrkanlinkopng.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

På kyrktorget

Avslutande gudstjänst och årsmöte
Söndag 7 november firar gudstjänst i Baptistkyr-
kan. Då det på grund av pandemin inte gick 
att ha en sista gudstjänst i Baptistkyrkan inn-
an samgåendet så blir detta ett sätt för oss att 
avsluta samgåendeprocessen. Detta innebär 
inte att vi avsakraliserar (något som görs när 
en kyrksal inte längre ska användas för guds-
tjänster) kyrkorummet. Istället handlar det 
om ett avslutande av det regelbundna guds-
tjänstliv som ägt rum där. Efter gudstjänsten 
kommer våra hyresgäster Babettes kafferi att 
ordna ett festligt kyrkfika och därefter hålls 
ett avslutande årsmöte för den juridiska för-
eningen Linköpings första baptistförsamlng. 
Alla som var medlemmar i den församlingen 
vid tidpunkten för samgåendet är kallade och 
ska ha fått handlingar till årsmötet utskickat 
till sig. Förutom Sören Carlsvärd (Baptistsam-
fundets siste missionsföreståndare) så kommer 
även Gunnar Kjellander, Åke Svensson, Lars 
Hermansson, Bibbi Åhman och Marcus Lind 
att medverka.

Helgen efter är det årsmöte och årshögtid 
för den gemensamma församlingen. Lördag 
13 november möts vi till årsmöte kl 09.30 i 
Equmeniakyrkan och söndag 14 november firar vi 
årshögtid kl 11.00. Med dessa två helger hoppas 
vi att vi på ett bra sätt kan knyta ihop samgå-
endeprocessen. Handlingar till församlingens 
årsmöte finns sedan förra veckan att ladda 
ner på hemsidan https://equmeniakyrkan-
linkoping.se/forsamlingsmote/arsmote-2021/

MARCUS LIND

Ny medlem i Equmeniakyrkan Linköping? 
Du som blivit medlem i vår församling under 
de senaste åren: välkommen till en träff med 
oss i kollegiet för samtal, information och om 
du har frågor, funderingar och tankar som 
rör vår församling. Vi träffas söndag 14 november 
efter kyrkkaffet.  

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET 

Larmkort
Under kommande månader kommer vi att 
byta lås- och larmsystem i Equmeniakyrkan 
(Drottninggatan 22). Bytet kommer att 
förberedas rent tekniskt under en tid och 
sedan kommer kortläsarna att ersättas av ny 
teknik. Detta gör att alla nuvarande larmkort 
kommer att sluta fungera och vi kommer att 
distribuera nya taggar som kommer att fung-
era på samma sätt. Planen är att vid några 
olika tillfällen ha utdelning av taggar i kyrkan. 
Dels i samband med gudstjänster, dels någon 
vardagkväll. För de som inte kan komma vid 
något av dessa tillfällen får vi lösa det på annat 
sätt. Så fort vi vet exakt när detta kommer att 
ske kommer vi att gå ut med mer detaljerad 
information men planen är att få det gjort före 
årsskiftet. Alltså under november/december.

MARCUS LIND

Jul i Equmeniakyrkan
Äntligen dags för Equmenias julmarknad!
Fredag 26 november kl 18.00-21.00 öppnar vi 
portarna för ännu en julmarknad! Som 
vi längtat efter att få träffa alla igen och 
språka över en tallrik julgröt med tända 
ljus och ett högt sorl i Maria-salen, eller 
få lägga otroliga bud på auktioner och 
lotterier. Allt för att stötta Equmenias 
viktiga arbete för våra barn och unga. 
Kvällen kommer fyllas med diverse lot-
terier, handelsbodar och second hand. 
Det kommer finnas aktiviteter för barnen 
och det utlovas musik och glada miner! 
Vi i julmarknadskommittén tar gladeligen 
emot saker att sälja i handelsboden, gåvor 
till auktionen eller second handfynd. 
Till handelsboden efterlyser vi särskilt 
bröd, kakor, julgodis, marmelad eller 
annat ätbart, liksom hantverk av olika 
slag. Kontakta gärna Hanna Örnberg 
070-5081651 eller skicka ett mail till 
julmarknadskommitten@equmeniakyrk-
anlinkoping.se och berätta vad du vill 
skänka. Det går även bra att lämna in 
sakerna i Equmeniakyrkan, Drottning-
gatan 22 senast torsdag 25 november. Varmt 
välkomna med! ”Fröjdas vart sinne, Julen 
är inne! Frälsaren kommen är!”

JULMARKNADSKOMMITTÉN GENOM HANNA ÖRNBERG 

Julfirande tillsammans! 
I år hoppas vi att vi kan bjuda in till ett 
gemensamt firande på julafton. Efter 
julbönen med julspel träffas vi för gemen-
skap med enkel julmiddag, sång, musik, 
fika och andakt. Vi räknar med att avsluta 
dagen vid 14.30/15.00 .

Men för att kunna bjuda in till detta 
behöver vi hjälp av 6-8 personer som kan 
serva med mat, dukning och disk.  Maria 
Linder och Eva Milton från församlings-
kollegiet kommer att vara med under 
hela dagen. 

Kanske är detta något som du och din 
familj eller någon vän vill vara delaktig i? 
Kontakta då Eva Milton, tfn 013-249805 
eller eva.milton@equmeniakyrkanlinko-
ping.se för mer information! 

Tack att du tar med detta i både bön 
och tanke. 

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Equmeniakyrkans internationella insamling
Från första advent söndag 28 november till 
måndag 31 januari pågår Equmeniakyrkans 
internationella insamling. Årets tema är 
Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Precis 
som vi får sjunga i psalmsången nummer 
89 så får vi vara med och konkret bära 
Guds budskap genom att ge till vårt ge-
mensamma arbete runtom i världen. Tack 
för din gåva! Swish: 900 32 86, märk med 
”internationella.

MARIA LINDER
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Prioritera att ta emot budskapet

Maria 
Linder

PASTOR 
MED UNGDOMSANSVAR

På kyrkbacken

EFTER EN LÅNG PAUS från mars förra året är RPG 
igång igen med intressanta program och 
god gemenskap i Equmeniakyrkan på 
torsdagseftermiddagar. Redan har två 
program gått av stapeln, men ytterligare 
två tillfällen återstår under 2021.

Torsdag 18 november kl 14.00
Från Hjärta till Hjärta. Hjälpverksamhet till 
nära och till långt borta!
Direktor Mikael Joumé tar oss med i en 
samhällsviktig hjälpverksamhet som i 
huvudsak bygger på din och min med-
känsla. Dessutom bjuder Mikael på sång 
och musik. Servering och god gemenskap. 
Läs också intervju med Mikael Joumé på 
sidan 5 i detta nummer!

Torsdag 16 december kl 14.00
Jul, jul, strålande jul...
Vi påminns och gläds åt julens härliga 
sånger och texter... Redan nu utlovar vi 
lussebullar och pepparkakor och kanske 
annat gott till serveringen! God Jul!

Varmt välkommen som medlem i Equmenia-
kyrkans RPG-förening. Medlemsavgift 
är 220 kronor per år. Bankgiro 5275-7259. 
Swish 123 48 332 08.
Kontaktperson: Lars Eklund, ordförande, 
telefon 0706-226374.

RPG äntligen igång med program!

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

TIDEN GÅR FORT NÄR MAN HAR ROLIGT. Och den här terminen 
verkar susa förbi i ett nafs! Det är så otroligt 
roligt att äntligen få samlas igen i kyrkan, 
tillsammans inför Guds ansikte i olika sam-
manhang, så veckorna rusar förbi i rask takt.

Kanske är det också några som känner sig 
överväldigade av allt som startar upp igen. När 
det mesta pausades under pandemin kunde vi 
dra ner på tempot, ibland både i arbetet och 
på fritiden. Vi tvingades också leva i nuet, 
eftersom vi inte alltid visste vilka restriktioner 
som skulle gälla från vecka till vecka. Även 
om detta bidrog till en nödvändig broms av 
såväl smittspridning som takten i samhället, 
så levde vi också med stor oro och ovisshet.

Nu har mycket dragit igång igen, med full 
fart och stor glädje. Alla är dock inte redo att 
växla upp till samma hastighet som förut. För 
vissa finns en startsträcka i att både leva i nuet 
och samtidigt göra långtidsplaneringar som 
förhoppningsvis är möjliga att genomföra. 
Och dessutom har vi kanske inte bearbetat 
klart våra påfrestande upplevelser från de 
senaste 1,5 åren.

OM DU KÄNNER DIG LITE överväldigad och vimmel-
kantig – av tempot, glädje eller något annat 
– denna termin så är du inte ensam. Det tog 
tid att ställa om samhället och det kommer 
ta tid att ställa tillbaka. För kanske behöver 
vi också ta oss en funderare kring vad vi inte 
ska ägna mer energi åt, utan lämna bakom oss 
helt och hållet? Föregående terminer vande vi 
oss av med en del och frågan är vad som är 
nödvändigt att vänja oss tillbaka vid? Vad är 
prioriterat och nödvändigt?

I såväl kyrkoåret som den vanliga alma-
nackan är julen en återkommande prioriterad 
högtid. Så är det inte i varenda individs liv, 
där julen kan vara förknippad med smärta 
och sorg och helst av allt vill glömmas bort. 

Men i gudstjänster, på gatorna, i tv-tablån 
och på andra håll tar julen plats med buller 
och bång varje år.

Kanhända har pandemin ruckat på vissa 
jultraditioner. Förra julen kanske vi inte fick 
träffa vissa familjemedlemmar, kanske var vi 
sjuka och mäktade därför inte med att laga 
julmat, eller kanske blev det ingen inhandling 
av gran. Tack vare mer ledighet och permit-
teringar var det andra som istället hann med 
mer julstök och nya traditioner. Frågan är vad 
som är prioriterat och nödvändigt, vad som 
är godtagbart att vi vant oss av med och vad 
vi bör vänja oss tillbaka vid?

OAVSETT HUR JULENS STÖK och traditioner blev förra 
året under pandemins år 2020, så kom julen 
ändå till vår värld. Vi fick påminnas om att 
Gud tagit mänsklig gestalt och boning mitt 
ibland oss, i våra hem och hjärtan. Detta 
förunderliga och märkliga mysterium tål att 
begrundas från år till år.

När detta år närmar sig slutet och juletiden 
nalkas: var vaksam på julstress, och påminns 
om att Messias föddes en stilla natt. Priori-
teringen är inte att beta av all planering och 
alla traditioner, utan att ta emot och låta 
budskapet landa i våra liv här och nu. Låt 
också insikten om att Gud kommer oss till 
mötes bidra med nödvändig fred och läkedom 
i de erfarenheter vi bär med oss. Med önskan 
om Guds rika välsignelse i tiden som ligger 
framför oss.Renovering av idrottshallen

Som många kanske märkt så håller vi för 
närvarande på att renovera Idrottshallen. På 
försommaren fick vi tyvärr en vattenskada 
då grundvatten från mellanrummet mellan 
Kyrkan och P-huset trängde in i den gång 
som förenar de båda huskropparna och där 
vi har en nödutgång. Själva saneringen täcks 
till stora delar av vår försäkring. Däremot 
ersätts vi inte fullt ut för återuppbyggnaden, 
eftersom 25 års slitage är förenat med visst 
slitage. Vi har nu kommit så långt att vi ska 
påbörja återställning, men innan vi gör det 
måste vi säkerställa att detta inte kan inträffa 
igen. Därför gör vi en utredning tillsammans 
med S:t Kors fastigheter (kommunalt bolag) 
som äger P-hus Detektiven. Syftet med detta 
är att eliminera risker att vi återigen ska drab-
bas av inträngande grundvatten. Vi har gott 
hopp om att Idrottshallen åter kan nyttjas 
som förut efter årsskiftet.

FASTIGHETSGRUPPEN GENOM HARALD TINGSTRÖM



Galleri Magnifik

Satir- och samtidstecknaren Johan Hesselstrand 
från Vadstena gästade Konstföreningen 
Magnifiks årsmöte. Han berättade hur han 
skapar sina bilder och var han hittar inspira-
tion. Han visade också ett urval av bilder, 
roliga, tänkvärda och finurliga.

Ett gott hembakat fika följde och alla, 
som var där, passade på att titta på de 26 
olika konstföremål som skulle lottas ut efter 
årsmötesförhandlingarna.

Ett 40-tal medlemmar närvarade av de 
64 medlemmar som föreningen har och det 
kan man kalla välbesökt!

Ny ordförande blev Sofia Wessbo efter 

Konstnär Morgan Johansson
Som årets sista utställning har vi glädjen att 
hälsa Morgan Johansson välkommen till vårt 
Galleri. Morgan är en välkänd och uppskattad 
akvarellmålare inte bara inom Östergötland 
och ute i landet utan även internationellt.

Morgan bor i Väderstad utanför Mjölby 
och arbetar som konstnär på heltid. Under 
de senaste 25 åren har han visat sina bilder 
på över 200 gallerier och museer i Sverige, 
Norge, Grekland, Italien, Indien och USA.

Många av hans målningar är fågelmotiv, en 
del andra är av byggnader. Båda inriktning-
arna är realistiska och skissartade. Skisserna 
präglas av människor och händelser i hans 
dagliga liv.

I sina verk använder han oftast blyerts 
och akvarell.

Han behöver sällan leta efter motiv, utan 
tecknar och målar där han befinner sig för 
tillfället, som dokumentation av vardagen. 
Det kan vara storspovar vid fågelsjön, perso-
ner eller stadsmotiv med något hus som han 
tycker ser intressant ut. Även om han helst 
målar fåglar och natur visar han även att han 
behärskar andra motiv.

Under senare tid har han haft längre serie 
akvareller med speciella tema såsom ”Allt är 
bra nu” som han bl.a. visade upp på en separat 
utställning på Östergötlands museum.

En nu aktuell serie har temat ”Avfolknings-
bygd” där han med bilder dokumenterar vad 
som händer då människor ger sig av från sin 
hembygd, frivilligt eller ofrivilligt. Ur denna 
serie hade han med två av sina verk på Lilje-
valchs vårsalong i år.

I våras tilldelades Morgan ett kulturstipen-
dium från Mjölby Kommun.

Vernissage kommer att äga rum lördag 13 
november kl 13.00. Utställningen pågår till och 
med söndag 9 januari.

LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Vinterljus i Galleri Magnifik
Nu är det dags för den traditionella samlings-
utställningen Vinterljus att åter få lysa upp 
Galleri Magnifik. Den pågår under tiden 15 ja-
nuari till och med 20 februari. Denna gång är det 
en utställning med tolv etablerade konstnärer.

Samlingsutställningen Vinterljus är en 
återkommande utställning i galleriet och 
syftar till att ge utrymme för konstnärer med 
olika tekniker att få ställa ut tillsammans.

Utställarna ger oss denna gång ett brett Denna praktejder från Vadsö på Varangerhalvön i Nordnorge hittar du 
bl.a. på Morgan Johanssons utställning i Galleri Magnifk, med vernissage 
lördag 13 november kl 13.00.

utbud av konst – från målningar, teckningar, 
foto, textil och smycken till keramik, träd-
gårdskonst, träsnideri och nätskulptur. Vi 
hoppas att utställningen Vinterljus ska göra 
skäl för sitt namn och ge ljus och hopp efter 
den mörka pandemitiden.

Vernissagen äger rum lördag 15 januari kl 13.00 
och det blir konstrecensenten och författaren 
Sievert Sjöberg, som kommer att inviga ut-
ställningen. Välkomna!

GALLERIGRUPPEN

Gunilla Axelson, som avgick efter flera år 
som ordförande. Lillemor Hejdegard valdes 
in som ny styrelseledamot och även som 
vice ordförande. I övrigt är samma personer 
kvar i styrelsen som tidigare.

Att satsa 300 kr på ett medlemskap i 
konstföreningen är att satsa på vårt Galleri 
Magnifik, som uppskattas av många i både 
församlingen och av linköpingsbor, som 
besöker utställningarna. Försäljningen av 
konst ger ett överskott till församlingens 
verksamhet. Har man redan för många 
tavlor och råkar vinna något, så är det fan-
tastiskt fina presenter att ge bort.

BIRGITTA JACOBSSON
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En ny tid har börjat. Restriktionerna har släppts 
och vi i arbetslaget kan börja mötas igen 
fysiskt, på riktigt, med hela vår kropp, och 
plötsligt händer så mycket mer än när vi sågs 
bara via skärmen. Budskapen till varandra får 
nu helt andra vingar när vi ses på riktigt. Jag 
märker av känslor i ansikten, förstår bättre 
vad den andre menar, kan ibland lite tystare 
viska ut mitt budskap lite snabbt… Hur väl 
behöver vi inte mötas för att kommunikatio-
nen ska nå fram?

Det är som att befinna sig på en startbana. 
Nu ska vi framåt. Hur gör vi? Det finns nya 
anställda i Lambohovs församling, som inte 
har upplevt en tid utan corona. Hur gjorde vi 
för snart två år sen? Tar vi tag där vi slutade 
eller börjar vi med något nytt? Gospelkören 
Fröjda ska ha årsmöte, kulturveckan i vår ska 
planeras, så även sorgegrupper, språkcaféet, 
läxhjälpsgruppen och kanske en ny mat- och 
prat-grupp. Barn- och ungdomsgrupperna 
är igång och likaså gudstjänsterna på äldre-
boendena. Det som aldrig har upphört är 

alla samtal. Människor i nöd på olika sätt har 
fortsatt att ta kontakt.

Men än finns känslan av att det inte får gå 
för fort att gå tillbaka till det gamla. Hur nära 
varandra kan vi sitta? Därför har sopplunchen 

Livet i Lambohovskyrkan

Livet i Lambohovskyrkan återvänder sakta tillbaka

Den nya sammanslagna församlingen Equmeniakyrkan 
Linköping har två mötesplatser i centrala Linköping: 
Equmeniakyrkan på Drottninggatan 22 och Baptistkyr-
kan på Klostergatan 46. I Ledberg utanför Linköping 
finns också en mötesplats med en lång historia. Medljus 
tittar lite närmare på kapellet i Ledberg.

Kapellet byggdes 1925 och blev en utpost 
till Linköpings första Baptistförsamling. 
Församlingen har haft evangelister som bodde 
och verkade i Ledberg. Genom åren har det 
varit ett rikt barn- och ungdomsarbete med 
söndagsskola, Goda Kamrater (GK) m.m.

Fram till för ett par år sedan fanns en 
Ledbergsgrupp som skötte om kapellet och 
arrangerade träffar någon gång i månaden. 
En återkommande och uppskattad tradition 
i Augusti var Surströmmingsskivan.

Betania Ledberg har tillsammans med 
Ledbergs kyrka, Kärna Församling, på Kristi 
Himmelsfärdsdag anordnat en ekumenisk 
gökotta i trädgården utanför kapellet. Årets 
gökotta blev dock inte av på grund av Coro-
napandemin.

I DAGSLÄGET ÄR DET ENBART scouterna som har verksam-
het i kapellet. Det är 18 scouter och 6 ledare 
som träffas på onsdagkvällarna.

En gammal tradition är Missionsauktionen 
till förmån för verksamheten i Betania Led-
berg lördagen innan farsdag. En eftermiddag 
och kväll med trevlig samvaro och mycket 

Församlingsnytt

Kapellet i Ledberg - en av församlingens mötesplatser

budgivning. denna auktion har varit väldigt 
omtyckt och välbesökt. på den tiden då järn-
vägen gick genom Ledberg gjorde tåget ett 
extra stopp för att släppa av auktionsbesökare 
och sedan låta dem stiga på för återresa till 
Linköping på Kvällen.

Förra året blev Auktionen inställd med 
anledning av Corona och eftersom faran inte 
är över riktigt än så kommer det inte bli någon 
traditionell Auktion i år heller.

Däremot blir det en Höstmarknad i träd-

gården 
anordnad av scouterna i år. Mark-
naden blir lördag 13 november kl 15.00-18.00. Då 
är alla hjärtligt välkomna!

GUDRUN EKLUND

i Slaka flyttat till Lambohov och större lokaler. 
Allt för att motverka virusspridning.

Vi har nyligen firat Tacksägelsedagen. 
Kören sjöng! Grönsakerna framför altaret 
vittnade om Guds goda gåvor! Gudstjänst-
gruppen tjänstgjorde! Och vi alla tackade: 
Tack Gud för vaccinet! För gemenskapen! För 
höstens skörd! För musiken! Ja Tack för själva 
livet! Kanske har pandemin gjort att vi på ett 
helt nytt sätt kan se och uppskatta allt detta 
goda. Vi tar det inte längre för givet.

Att tacka handlar om att komma nära. 
Våga och vilja ta ett steg närmare en annan 
människa. Med detta sprider vi glädje. Att 
tacka Gud är att komma Gud nära. Göra Gud 
synlig för allt Gud gjort. Borde vi inte tacka 
oftare? För glädjens skull.

Sjung med glädje till Guds ära. Gud är kär-
lek, fred och rätt, källa mål för all vår kunskap, 
kraft till godhet utan gräns. Fira Skaparen som 
räddar vår befriare och vän. Psalm 918

MARGRETH GÅRDELÖF
VIKARIERANDE FÖRSAMLINGSHERDE I LAMBOHOVSKYRKAN

Välkommen på höstmarknad vid kapellet i Ledberg 13 november.

Ljusbärare i Lambohovskyrkan.
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Vilmas spalt
Hösten, en mörk och kall årstid. En årstid 
då löven på träden vissnar, faller av 
och lägger sig som en grumlig massa 
på den våta marken. Då sol går till 
regn, ljus till mörker och då luftiga 
sandaler ersätts med vattentäta skor. 
För många av oss är det just detta 
som säsongen symboliserar - en tid 
på året när tillvaron känns dyster och 
dagarna långsamt passerar förbi. Men 
tänk om den hade kunnat vara något 
annat? Något vi hade sett fram emot 
och uppskattat? Något som betraktats 
som mer betydelsefullt och vackert än 
vad det många gånger gör idag? Hur 
mycket lättare och skönare hade det då 
inte varit att ta del av årstiden?

Jag tänker att hösten kan utgöra en slags 
symbol för nystart, en början på 
någonting nytt. När löven på träden 
gulnar och trillar av ges andra löv ut-
rymme att växa fram. Då får även vi 
en chans att kasta bort det gamla och 
välkomna det nya, det som gör oss gott 
och som får oss att må bra. Gud säger 
att var och en som tror på Honom får 
syndernas förlåtelse. Kan vi inte därför 
göra hösten till en förlåtelsens årstid? 
En årstid när vi får komma till Gud 
med alla våra bekymmer och sorger, 
be om förlåtelse och säga ”Herre, förlåt 
mig för vad jag gjort. Nu lägger jag 
detta bakom mig och blickar framåt, 
tillsammans med dig!”

VILMA THOLANDER

Lördagen den 2 oktober åkte jag tillsammans med 
de andra aktiva utmanarna på en scoutdag i 
Vårdnäs. Vi är ett tajt gäng som har väldigt 
kul ihop! Våra ledare hade hyrt en ”storka-
not” där alla fick plast i samma kanot. Det 
resulterade att vi behövde samarbeta för att 
ta oss fram, vilket var svårt till en början, men 
sedan började vi alla sjunga och startade att 
omedvetet paddla i samma takt! Även ledarna 

sjöng med i ”broder Jakob” som vi sjöng i näs-
tan två timmar. När vi paddlat klart väntade 
en varm bastu på oss, men även kalla dopp 
i sjön! Trotts att vi är 16, 17 och 18 år är vi 
inte mycket till att sitta still så efter att vi 
lagat mat på muurikkan sprang vi omkring i 
skogen och lekte dunken med våra ledare tills 
det blev kväll och alla skulle hem. Lördagen 
får absolut betyg 10 av10!

ALICE FALEBRAND

Kanotdag med utmanarscouterna
Utmanarscouterna från Equmeniakyrkan Linköping på kanotdag i Vårdnäs.

Årets konfa-grupp är större än den varit på flera år! 
Flera klasskamrater har nämligen hakat på 
sina kompisar till konfan. Därför ingår 15 
konfirmander från Equmeniakyrkan Linkö-
ping och 1 konfirmand från Equmeniakyrkan 
Skeda i årets grupp.

Gruppen har redan hunnit gå igenom 
flera viktiga ämnen såsom skapelsen, familj, 
bibeln, självbild, gudstjänst och Gud. Första 
helgen i oktober åkte vi på hajk till Skeda 
där vi förutom undervisningspass också lekte 
lekar, åt tacos, hade andakt och medverkade 

på söndagsgudstjänsten.
Veckan efter medverkade vi på gudstjäns-

ten i Linköping och samtidigt fick konfirman-
derna ta emot sina biblar. På undervisningen 
efteråt pratade vi om att det ibland är lättare 
att fokusera på allt som händer i gudstjänsten 
om en också har en uppgift, för att det skärper 
ens fokus. Med denna start som utgångspunkt 
ser vi fram emot resten av konfaåret, som vi 
också hoppas sker lite mer som vanligt än de 
två senaste åren. Var gärna med i bön för oss! 

KONFALEDARNA GENOM MARIA LINDER

Konfan 2021–2022 har startat! Save the date! Equmenias
Ungdomshelg 28-30 januari 2022
Under våren 2021 genomgick Equmeniasty-
relsen ”Drömfabriken”, som är ett verktyg 
för att göra en nulägesanalys i föreningen 
och visionera framåt. Under detta föddes en 
längtan efter att genomföra en ungdomshelg 
i kyrkan! Boka alltså in sista helgen i januari 
i kalendern redan nu, och kontakta Maria 
eller Stina om du vill vara med och planera 
denna helg.

EQUMENIASTYRELSEN



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.equmeniakyrkanlinkoping.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.equmeniakyrkanlinkoping.se]

OKTOBER
29-31 Pilgrims höstmöte
NOVEMBER
5-7  Ungdomskonferen-

sen Smaka & Se i 
Ingarp.

12 20.00 The Bible och Gran-
dios Lovsång. Särskilt 
besök från Södra Vät-
terbygdens Folkhög-
skola i Jönköping.

13-14 Groowe återträff i 
Ekenässjön.

13 15-18 Höstauktion i Led-
berg

14 11.00 Gudstjänst med alla 
åldrar Ungdomskören 
Hope medverkar.

26 18.00 Equmenias julmark-
nad Se sidan 6.

 20.00 Ekumenisk bön- 
och lovsångsmässa i 
Domkyrkan. Lovsång. 
Ola Hedén och An-
dréas Weister Anders-
son.

DECEMBER
3 20.00 The Bible Profeter 

och profetior.
5 11.00 Gudstjänst med alla 

åldrar
10  Grandios julavslut-

ning
12 17.00 Vi sjunger in julen 

Ungdomskören Hope 
och Barnkören Joy 
medverkar.

17 20.00 Ekumenisk bön- 
och lovsångsmässa 
i Domkyrkan. Natt-
vard. Eleonore Gus-
tafsson.

28-1 jan Nyårslägret På Rik-
tigt på Hjortsberga-
gården.

JANUARI
19 18.00 Årsmöte Baptistkyr-

kans ungdom.
28-30 Equmenias ung-

domshelg i Equme-
niakyrkan.

Sidor
Equmenia Missionskyrkan Linköping
Equmeniakyrkan 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.

Ungdomskören Hope
Hope är en ungdomskör, vi består 
av 8 ungdomar som både går 
i högstadiet och gymnasiet. 
Vi ses en gång i veckan, just 
nu övar vi in låtarna  ”säg mig 
var du står” och ”this is me”. 
Vi övar inför att sjunga upp 
låtarna på en gudstjänst. Vi 
sjunger inte bara utan kör lekar 
och avslutar med en mysig an-
dakt. Hope är en kör full med 
gemenskap och glädje.

LEJA ENBLOM

Fakta om Hope
För vem? Ungdomar som går i högsta-
diet och gymnasiet
Grundades? Höstterminen 2019
Övningsdag? Tisdagar kl 18.30-20.00 i 
Musiksalen, Equmeniakyrkan
Dirigent? Stina Holmgren
Pianist? Andréas Selin
Genre? Allt från gospel och pop till 
sakral musik och musikal.
Nästa sjungning? Gudstjänst med alla 
åldrar söndag 14 november kl 11.00 
i Equmeniakyrkan.

I skrivande stund har tonårsgrup-
pen Grandios träffats tre gånger. 
Uppstartsgången lekte vi den 
numera klassiska leken ”På rym-
men” då ungdomarna i lag ska 
utföra uppgifter på stan, fotogra-
fera de andra lagen och dessutom 
undgå att själva bli fotograferade. 
Fem lag höll igång i en timme 
innan de återvände till kyrkan 
för andakt, fika och häng inpå 
småtimmarna. 

Den 17 september var vi på 
standupföreställning med den 
kristna komikern Jonas Helges-
son. Det var en rolig kväll men 

Höstmarknad i Ledberg
Lördag 13 november är det höst-
marknad i Ledbergs kapell kl 
15.00-18.00. Passa på att besöka 
denna fina plats och ta del av 
årets utbud!

MARIA LINDER

Den första oktober hölls Equme-
nias årsmöte, traditionsenligt på 
en fredagskväll med pizza och 
kladdkaka. Under detta möte 
bytte Equmenia-föreningen 
namn! Vi heter alltså inte längre 
”Equmenia Missionskyrkan i 
Linköping” utan kort och gott 
”Equmenia Linköping”. Det 
inkom en motion till årsmötet 
om att starta upp t-grupp för 
ungdomar, som Equmeniasty-
relsen ska arbeta med under året. 
Dessutom hade styrelsen skickat 
in en proposition om att byta 
namn på SMU-téet – det nya 
namnet lanseras i samband med 

Equmenia-föreningen har bytt namn!
julmarknaden, så håll utkik där!

De som nu sitter i styrelsen 
är: Tomas Röjder (ordförande), 
Jacob Wallhagen (vice ordfö-
rande), Emma Lidbäck (kassör), 
Oskar Dawidson (sekreterare), 
Emil Boberg (ledamot), Hanna 
Törnberg (ledamot), Tindra 
Holmgren (ledamot), Vilma 
Tholander (ledamot), Stina 
Holmgren (adjungerad ung-
domsledare) och Maria Linder 
(adjungerad pastor med ung-
domsansvar). Välkomna att 
kontakta oss med era tankar 
och drömmar om barn- och 
ungdomsarbete i kyrkan!

MARIA LINDER

gav också mycket perspektiv och 
nya tankar. 

Senaste grandiosgången var 
Equmenias årsmöte. Jag im-
poneras av alla våra ungdomar 
som engagerar sig i sin förening, 
röstar och till och med skriver 
motioner. Kanske att pizzan 
som styrelsen bjuder på lockar 
lite också. 

Om vi blickar framåt kan 
vi peppa inför fler spännande 
aktiviteter, konferensen smaka 
och se i Ingarp och ett nyårsläger. 
Välkomna alla tonåringar!

STINA HOLMGREN

På rymmen och standup med Grandios
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Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Equmeniakyrkan

Oktober
29-31 FREDAG-SÖNDAG
 Pilgrims höstmöte
 i Equmeniakyrkan.

31 SÖNDAG 22:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Frälsningen. Marcus Lind. Musik 

Emma och Daniel Czitrom. Barn-
välsignelse. Kyrkkaffe.

November
6 LÖRDAG Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst 
 Helgonen. Lars Hermansson. Maria 

Linder. Musik Jacob Wessbo och 
Erika Svensson. Kyrkkaffe.

7 SÖNDAG efter Alla helgons dag
11.00 Avslutande gudstjänst i Baptistkyr-

kan
 Vårt evighetshopp. Marcus Lind. Kyrk-

kaffe. Läs mer på sidan 6.

8 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan

9 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Hembygden hälsar! Carina A Mattson 

kåserar och berättar från sin bok.

13 LÖRDAG
09.30 Årsmöte Läs mer på sidan 6.
13.00 Vernissage i Galleri Magnifik
 Morgan Johansson. Läs mer på sid 8.
15-18 Höstmarknad i kapellet, Ledberg
 Läs mer på sidan 9.
19.00 Konsert i Johanneskyrkan
 Revoice Gospel Choir.

14 SÖNDAG
11.00 Gudstjänst med alla åldrar och 

nattvard
 Årshögtid: En öppen församling. Maria 

Linder. Musik Daniel Grönbäck och 
Barnmusiken. Kyrkkaffe.

12.45 Samling för nya medlemmar
 Läs mer på sidan 6.

18 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Från hjärta till hjärta. Mikael Joumé 

berättar och sjunger. Läs mer på sidan 
7 och intervju på sidan 5.

19-21 FREDAG-SÖNDAG
 Konst & Tro.
 Skaparen och skapandet som mötesplats. 

Läs mer på sidan 2.

21 SÖNDAG Domssöndagen
11.00 Gudstjänst
 Kristi återkomst. Medverkande från 

konferensen Konst & Tro. Kyrkkaffe.

22 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan

23 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 I väntan på advent! Berit och Hans 

Eneroth.

26 FREDAG
18.00 Equmenias julmarknad
 Läs mer på sidan 6.
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Lovsång. Ola Hedén 

och Andréas Weister Andersson.

28 SÖNDAG 1:a i Advent
11.00 Gudstjänst
 Ett nådens år. Marcus Lind. Kören. 

Jacob Wessbo. Kyrkkaffe.

December
5 SÖNDAG 2:a i Advent
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Guds rike är nära. Maria Linder. 

Ungdomskören Hope. Kyrkkaffe.

7 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Adventskaffe och adventssång! Eva 

Milton och Bibbi Åhman.

12 SÖNDAG 3:e i Advent
17.00 Vi sjunger in julen
 Bana väg för Herren.

16 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Jul, jul, strålande jul. Vi påminns 

och gläds åt julens härliga sånger och 
texter. Läs mer på sidan 7.

17 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Nattvard. Eleonore 

Gustafsson.

19 SÖNDAG 4:e i Advent
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Herrens moder. Marcus Lind. Kyrk-

kaffe.

24 FREDAG Julafton
11.00 Julbön med julspel
12.00 Jul i gemenskap
 Läs mer på sidan 6.

26 SÖNDAG Annandag Jul
11.00 Gudstjänst
 Martyerna. Maria Linder. Kyrkkaffe.

31 FREDAG Nyårsafton
16.00 Nyårsbön
 Marcus Lind.

Gudstjänster och möten

Rätt till ändring förbehålles. Alla kulturprogram 
sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

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!

Januari
2 SÖNDAG efter Nyår
11.00 Mässa i gemenskap i Domkyrkan
 Guds hus. Gemensamt med Dom-

kyrkoförsamlingen och S:t Lars 
församling.

6 TORSDAG Trettondedag Jul
16.00 Gudstjänst
 Guds härlighet i Kristus.

9 SÖNDAG 1:a efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Jesu dop. Kyrkkaffe.

16 SÖNDAG 2:a efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Livets källa. Kyrkkaffe. Ny i stan.

23 SÖNDAG 3:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Jesus skapar tro. Kyrkkaffe. Ny i stan.

30 SÖNDAG 4:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Jesus är vårt hopp. Kyrkkaffe. Ny i 

stan.

Februari
6 SÖNDAG Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Uppenbarelsens ljus. Kyrkkaffe. Ny i 

stan.



13

På klotet

Lambohovskyrkan

Oktober
31 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

November
3 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

7 SÖNDAG
10.00 Minnesgudstjänst

9 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

14 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Efter mässan är det nomineringsmöte 

till det nya församlingsrådet för man-
datperioden 2022-2025.

17 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

21 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Marcus Lind.

23 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

28 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

December
1 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

7 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

12 SÖNDAG
16.00 Luciagudstjänst

15 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

19 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Maria Linder.

24 FREDAG Julafton
23.00 Midnattsmässa

Januari
6 TORSDAG Trettondedag Jul
17.00 Trettondedagsmusik

Veckoaktiviteter t o m 30 november
Sopplunch tisdagar jämna veckor kl 11.30 och 

torsdagar udda veckor kl 12.00
Promenadgrupp kl 14.00 och

torsdagscafé kl 15.00 varje torsdag.

Baptistförsamlingen i Linköping har sedan många 
år en vänförsamling i Estland. Vi hoppas vi 
kan få denna vänrelation med oss in i den 
nya Equmeniaförsamlingen. Vänförsamlingen 
finns i den lilla staden Suure-Jaani som ligger 
mitt i Estland. Suur betyder stor på Estniska 
så namnet betyder Stora-Jan.

Det är en liten församling som trots många 
svårigheter klarat sig igenom Sovjettiden och 
nu bedriver gudstjänst och barnverksamhet 
i sitt lilla kapell. Man har små ekonomiska 
förutsättningar så pastor Aarne Kant har 
ingen lön från församlingen, utan har annat 
arbete som försörjning.

Varje sommar arrangerar man kristna barn-
läger på en lägergård, som heter Nudsaku.

Trots att man försöker få kostnaderna små 
för lägret så finns det många barn från fattiga 
familjer som inte kan betala lägeravgiften, där 
har vi sett en möjlighet och har sedan flera år 
skickat ca 5000kr för att betala lägeravgiften 
för dessa barn. Lägret hölls nu i början på juli 
och vi har fått bilder från lägret som jag vill 
visa här i Medljus.

LARS ERIKSSON

Mångårig vänförsamling i Estland

Lägerfika på sommarläger för barn på lägergården Nudsaku med Baptistförsamlingens mångåriga vänförsamling i Estland.

Sommarlägerdeltagare tillsammans med församlingens pastor.

Aarne Kant, pastor i vänförsamlingen i Estland, undervisar på läger.

Lägerkör sjunger på barnsommarläger.
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Maria Linder
Jag har tidigare varit med på kyrkokonferensen 
som deltagare, men detta var första gången 
som ombud. Det var flera intressanta frågor 
och ämnen i år som fick nya perspektiv under 
själva konferensen än när handlingarna lästes 
i förväg, genom att nya tankar framkom och 
belystes. Den digitala konferensen innebar 
dock helt andra förutsättningar än en som 
sker fysiskt i rummet. Den ledde till mindre 
social kontakt och mer anonymisering, vilket 
dels gjorde att en del inlägg inte blev bemötta 
utan föll mellan stolarna. Och dels fick vissa 
diskussioner en debattliknande ton som även 
kan finnas på sociala medier, men som nog 
hade låtit annorlunda i plenum på plats. 
Däremot gjorde den digitala konferensen 
att ens eget deltagande blev väldigt flexibelt: 
programpunkter kunde följas, diskussioner 
läsas ikapp, inlägg skrivas och röstningar göras 
på tider och platser som passade en själv. Det 
var bra att konferensen blev av och kunde 
genomföras på detta sätt, men jag ser fram 
emot en kyrkokonferens på plats med mer 
social interaktion och respons.

Marcus Lind
Jag är tacksam att vi lyckats genomföra ännu 
en digital konferens. En del saker fungerade 
bättre i år än förra året. Bland annat var det 
bättre fördelat med olika punkter över flera 
dagar. Samtidigt blev det bitvis också tydligt 
vad som är nackdelarna med att bara samtala 
skriftligt på detta sätt. Jag ser mer än någonsin 
fram emot en konferens som äger rum på en 
fysisk plats!

Det har också varit roligt att se 
hur Equmeniakyrkan har lärt sig 
att göra bra sändningar på webben. 
Gudstjänster har ju sänts även tidigare 
men det är fascinerande hur mycket 
alla tvingat lära sig och utveckla de 
senaste två åren!

Om det är något jag ska rekom-
mendera alla att ta del av i efterhand 
så är det kyrkoledarnas storseminarium 
om Färdplan. Sök på ”Equmeniakyr-
kan färdplan” på Youtube så hittar du 
sändningen från den 25 september.

Amanda Wedberg
Jag tyckte att det var fint att få ta del 
av konferensen och allt arbete som sker 
i vår kyrka. 

Jag tyckte att årets digitala konferens hade 
utvecklats i positiv bemärkelse från förra året. 
Jag upplevde en tydligare struktur som gjorde 

Kyrkokonferens

Församlingens ombud om årets kyrkokonferens
I förra numret av Medljus berättade ombuden från 
Equmeniakyrkan Linköping om sina förväntningar 
inför årets kyrkokonferens. Nu efter kyrkokonferensen 
delar några av ombuden med sig av sina tankar efter 
konferensen.

det lättare att hinna sätta sig in i 
de olika diskussionerna, samtalen 
och därefter rösta. 

Lillemor Hejdegard
Jag deltog i ett par Forum via 
Zoom, där motioner som jag är 
intresserad av diskuterades, bla:

Delat ledarskap. Vi var 8 
personer i gruppen och vi hade 
lite olika erfarenhet av delat le-
darskap, men alla tyckte, att det 

skulle vara bra att vara flera som delade arbete 
och ansvar. I små församlingar skulle pastor 
och eventuellt ordförande i församlingen 
kunna dela på ledarskapet.

Utlysa klimatnödläge. Där blev det många 
frågor och funderingar: Hur ska vi få oss att 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens genomfördes även i år digitalt, med 
utsänding av bl.a. ordinationsgudstjänst från Örebro. Linköpings-
ombuden var (stora bilden) Anna Gardström, Erika Svensson, Maria 
Linder och Marcus Lind samt (små bilder) Amanda Wedberg, Staffan 
Hejdegard och Lillemor Hejdegard.  Övriga bilder: Nyordinerade 
pastorer odh diakoner och de tre kyrkoledarna Joakim Hagerius, Karin 
Wiborn och Lasse Svensson.



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

Equmeniakyrkans 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
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förstå att det är bråttom? Det var många 
förslag som bollades oss emellan. Ha kurser 
i miljötänk, skapa platser för människor att 
samlas och diskutera, delta i miljörörelser,  
bjuda in politiker till panelsamtal, bjuda in 
politiker att gå ut i naturen tillsammans med 
scouter.

Jubileumskvällen med tillbakablick på bil-
dandet och konserten med Samuel Ljungblad 
var en fin och stämningsfylld kväll.

Ordinationsgudstjänsten som Staffan 
och jag såg i vår kyrka var så fin. Det var så 
härligt med så många pastorer och diakoner 
som ordinerades.

Staffan Hejdegard
Allmänt så saknade jag gemenskapen med 
dem som man endast brukar möta vid Kyr-
kokonferenserna. 

Det digitala formatet har sina begräns-
ningar. Mina två val av ämnen var ”Tro och 

Vetenskap” och ”Klimatet”. Först möttes vi i 
storgrupp och därefter blev vi indelade i ”bi-
kupor” om ca 5-8 personer som vi samtalade 
med under 20-25 minuter. 

Intressant att byta tankar med andra och 
det vi skrev in i datorn gick vidare till övriga 
Kyrkokonferensen.

”Tro och vetenskap” kom att framför allt 
handla om svårigheterna med fördomar som 
finns angående Skapelseberättelsen. Tycker 

att jag hade en del att bidra med som lyfte 
samtalet. Ämnet om ”Klimatet” blev mycket 
prat men mindre verkstad. Mitt förslag som 
jag lyfte där är, att vi i Equmeniakyrkan i 
Linköping, i god tid före nästa val, bjuder in 
lokala politiker för ett panelsamtal. Där ska 
vi inte endast lyssna till vad de tycker i frågan 
utan vi ska framför allt lyfta fram konkreta 
förslag som vi har. Här finns tid för oss att 
förbereda oss och med stort intresse lyssna in 
vad vi i församlingen har för konkretiseringar. 
Det är ju vi som är Guds medförvaltare av 
skapelsen.

Jag blev mer åskådare än delaktig i Guds-
tjänsterna men ville absolut inte missa någon. 
Konserten med Samuel Ljungblad var en 
höjdare och avslutningsgudstjänsten bär jag 
med mej i mitt inre. 

Det var min Kyrkokonferens i kortform.”
”Jag tyckte att årets 

digitala konferens hade 
utvecklats i positiv be-

märkelse från förra året.” 
Amanda Wedberg, ombud



”

EKONOMIBREV B
Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

Sista sidan

Vi bestämde träff i Martas café, Rosemarie Bergman och 
jag, för att prata lite om livet i största allmänhet och livet 
för Rosemarie i synnerhet.

I år är det 55 år sedan hon för första gången, 
i sina finaste kläder, klev in i SMU-gården på 
Elsa Brännströms gata 3 och möttes där av ett 
”Hej, jag heter Ossian Ernvik, vad heter du?” 
Hon kände genast att det var en fin kontakt 
och den tog hon tillvara. En annan kontakt, 
som hon med glädje och värme minns, är 
Rut Simonsson, som var husmor i Missions-
kyrkan. ”Bulldoften spred sig kring henne” 
minns Rosemarie. Det blev också det en 
kontakt som levde vidare, så länge Rut levde.

Min första kontakt med Rosemarie skedde 
redan hösten 1968. Då hade jag och min 
man just flyttat in på Järdalavägen och hade 
börjat som tonårsledare i Hjulsbrokyrkan. 
Där fanns Rosemarie, som då var nygift och 
hette Ferm i efternamn. På min fråga vad 
hon minns av den tiden, berättar hon att det 
var bl.a. hon, Irene Herrberth (Dahlberg) 
och Arne Gustavsson, som var ledare där då. 
Irene och hon byttes om att hämta varandra 
i bil när de skulle till tonår. ”Vi brukade ha 
en paus mitt i tonårskvällen och då hände det 
att vi gick ut på gården och kastade snöboll” 
berättar hon med en riktig busglimt i ögat. 
Men det hände också att tonåringarna busade 
med dem. En gång skulle de köra hem och de 
kom inte loss. Då hade tonåringarna packat 
snö runt alla däcken!

MUSIK HON GILLAR ÄR BL.A. Elvis, latinamerikanskt, 
country, visor och psalmer. Hon kom i kon-
takt med den kristna tron främst genom sin 
mamma, som var med i Frälsningsarmén och 
gärna sjöng sånger och psalmer. För några år 
sedan kom Rosemarie in i vår kyrksal och 
hörde en bekant melodi, som gick rakt in i 
hjärtat på henne. ”Mammas sång var det”, 
säger hon. Leif Larsson, som satt och övade, 
fick en knackning på axeln och frågan vad 
det var för en psalm han spelade. ”Nr 268” 
blev svaret. Den psalmen betyder mycket för 
henne, ett fint barndomsminne.

Hur underlig är du i allt vad du gör,
Vem kan dina vägar förstå?
Men ett är dock säkert: den väg du mig för
För mig är den bästa ändå
Psalmer och sånger nr 268 vers 1

Livet har inte alltid varit lätt för Rosemarie. 
Skolan var svår och som 17-åring klev hon in 
på Wahlbecks fabrik för att börja jobba där. 
”Jag hade rutig kjol, vit blus och ett äpple med 
mig, som jag skulle klara mig på till klockan 

fyra på eftermiddagen” berättar hon. Några 
pikar från arbetskamrater om hennes spin-
kiga ben fick henne att börja åka skidor och 
äta gröt för att skaffa ork så hon skulle klara 
av jobbet. Det blev 11 år där innan hennes 
maskin togs bort och hon inte fick någon ny 
syssla där.

I SJU ÅR HADE HON SEDAN EGEN städfirma och det är något 
som präglar henne än i dag. Hon städar gärna 
där hon har hamnat vare sig det har varit ett 
kontor, ett behandlingshem eller daglig verk-
samhet. Ja, behandlingshem har hon varit på 
några stycken. Ett arbete i en ”bunker utan 
fönster” på Datasaab gjorde att hon drack 
lite mer alkohol än vad som var bra. I 6 år 
jobbade hon där innan hon var en mängd år 
på Blåklint (=Samhall) i Tovinge. Drickandet 
fortsatte men 1987 fick hon den starthjälp 

hon behövde för att jobba sig fram mot ett 
nyktert liv. Ett behandlingshem i Eksjö, med 
tuffa regler, var sista knuffen hon behövde för 
att sedan så småningom kunna ta beslutet att 
aldrig mera dricka en droppe.

Diakon Annelie Almroth tog med sig 
henne till dagverksamheten Klubb Regnbågen 
och så fort hon kom innanför dörrarna där 
kände hon att ”här trivs jag redan”. Vad gjorde 
hon där? Jo, städade och tvättade fönster 
medan andra bl.a. bakade. I 4 år varade det, 
sedan stängde kommunen den verksamheten. 
Men ”Karin Monark” (Rosemaries cykel) tog 
henne till Hantverkshuset. ”De hade också 
smutsiga fönster” säger Rosemarie med ett 
leende och där håller hon fortfarande till.

HON BERÄTTAR VARMT om de pastorer och diakoner 
som hon träffat under sina år i kyrkan. Hon 
berättade att hon bjöd hem alla fem diako-
nerna, som hon träffat under åren, på pizza. 
Alla kom och det är ett minne hon vårdar 
ömt. Kortet togs under den samlingen. Året 
var 2017. Under vårt samtal slås jag av vilket 
otroligt minne för datum och år hon har. 
Hon vet precis när och var olika händelser 
ägde rum. Imponerande!

På min fråga vad kyrkan betyder för henne 
idag säger hon ”Allt; tryggheten, att hälsa och 
prata med andra, det betyder så mycket”. 
Hon är med i en cellgrupp, på RPG, på SFA-
samlingarna på onsdagarna och eftermid-
dagsträffen. En del har haft uppehåll under 
pandemin och kanske kommer inte allt igång 
igen, men var så säker, Rosemarie kommer att 
vara där, när det drar igång igen.

BIRGITTA JACOBSSON

Rosemarie Bergman ser tillbaka på 55 år i församlingen

Rosemarie Bergman tillsammans med nuvarande och tidigare diakoner i 
Equmeniakyrkan. Från vänster: Emma Ottosson, Marianne Wågberg, An-
nelie Almroth, Maria Lundgren, Rosemari Bergman själv och Eva Milton.

Rosemarie Bergman berättar för Medljus om sina 55 år i församlingen.


