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En kyrka för hela livet där mötet med Jesus
Kristus förvandlar – mig, dig och världen.
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LÅNGSIKTIGA MÅL
1. Att församlingen under 2028 i snitt ska ha
300 deltagare per gudstjänst
2. Att församlingen 2028 ska vara fri från
banklån
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”VÄRLDENS BEHOV AV JESUS FÖRMINSKAS INTE AV EN PANDEMI”
INLEDNING

A

tt sammanfatta det gångna verksamhetsåret
i en berättelse som denna innebär ofta
att mycket av innehållet återanvänds från
tidigare år. Anledningen till detta är att det på många
av församlingens verksamhetsområden inte sker
jättestora förändringar mellan ett år och ett annat. De
förändringar som sker är oftast av mindre art och märks
först över tid. Detta gäller dock inte det verksamhetsår
som sammanfattas i denna verksamhetsberättelse. Det
liknar på många sätt inget som vi tidigare varit med
om och sammanställt. Allt på grund av den pandemi
som drabbade världen under våren 2020. Då pandemin
påverkat församlingens delar på väldigt olika sätt
har vi i denna berättelse försökt fånga vad som blivit
annorlunda, vilka förändringar som gjorts och varför vi
tagit de beslut som tagits. Förhoppningen är att i den
mån det är möjligt ge en bättre förståelse över hur vi
hanterat och agerat i den situation vi befunnit oss i.
Med detta sagt har det varit ett väldigt intressant år där
vi också tvingats stanna upp och fundera över hur allt
detta påverkar oss och vad som egentligen är viktigt i vår
församling. Detta är troligtvis något vi borde avsätta tid
för under kommande verksamhetsår så att vi verkligen
drar lärdomar medan vi kan. Vi har också funderat över

hur det påverkar våra långsiktiga mål om att fördubbla
det genomsnittliga antalet gudstjänstdeltagare och
att försöka bli skuldfria när hela samhällets ekonomi
bromsar in och vi samtidigt inte får samla fler än 50
personer i taget till gudstjänst? Svaren på dessa frågor
vet vi troligtvis först om några år.
Samtidigt kan vi konstatera att det är mer relevant än
någonsin att vara en kyrka för hela livet där mötet med
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Världens
behov av Jesus förminskas inte av en pandemi, tvärtom
blottlägger det både vår församlings och andras behov
av ett förvandlande möte med Jesus. När människor blir
tvingade till ensamhet växer behovet av gemenskap.
Här står både vi som församling och samhället i stort
inför stora utmaningar och vi får be om Guds ledning för
hur vi mitt i detta på bästa sätt kan vara Jesu händer och
fötter i både Linköping och resten av världen.
Marcus Lind
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GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR
Predikanter
vid
gudstjänster
i
Linköpings
Missionsförsamling under verksamhetsåret:
•

Maria Linder – församlingskollegiet (15 gånger)

•

Marcus Lind – församlingskollegiet (10 gånger)

•

Lars Hermansson – pastor i Baptistkyrkan (3 gånger)

•

Eva Milton – församlingskollegiet (3 gånger)

•

Rikard Roitto – pastor, Linköpings
Missionsförsamling (3 gånger)

•

Bernt Åkerblad – pastor, vikarierande
församlingsföreståndare (feb-jun) (3 gånger)

•

Linnea Hagby – pastor i Baptistkyrkan (2 gånger)

•

Tomas Röjder – lekmannapredikant, Linköpings
Missionsförsamling (2 gånger)

•

Jörgen Tholander – pastor, Linköpings
Missionsförsamling (2 gånger)

•

Mattias Elander – lekmannapredikant, Linköpings
Missionsförsamling (1 gång)

•

Jonas Eveborn – pastor, Linköpings
Missionsförsamling (1 gång)

•

Anna & Daniel Grönbäck – lekmannapredikanter,
Linköpings Missionsförsamling (1 gång)

•

Staffan Hejdegard – pastor, Linköpings
Missionsförsamling (1 gång)

•

Ida Hennerdal – pastor, Equmeniakyrkan (1 gång)

•

Petter Hermansson – församlingens missionär,
Equmeniakyrkan (1 gång)

•

Magnus Hesselstrand – pastor, Linköpings
Missionsförsamling (1 gång)

•

Mathias Holmgren – lekmannapredikant,
Linköpings Missionsförsamling (1 gång)

•

Stina Holmgren – församlingskollegiet (1 gång)

•

Leif Jarlbjörn – församlingsherde i
Lambohovskyrkan (1 gång)

•

Anna Rangsjö – lekmannapredikant, Linköpings
Missionsförsamling (1 gång)

•

Jennie Roitto – lekmannapredikant, Linköpings
Missionsförsamling (1 gång)

•

Mattias Sennehed – pastor, Kyrkan på Universitetet
(1 gång)

På grund av den rådande covid-19-pandemin har
det inte gått att mäta det genomsnittliga antalet
gudstjänstdeltagare på samma sätt som vi tidigare gjort.
Vi har därför inte tagit med dessa uppgifter i år. Det blir
inte relevant att räkna ut ett årligt snitt endast baserat
på perioden september – februari. Under mars månad
gick vi nämligen över till att livesända våra gudstjänster
på Youtube då vi inte längre kunde samlas som vanligt
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på grund av rådande restriktioner. Det vi dock kunnat
konstatera är att vi under våren i genomsnitt hade
mellan 700 och 800 visningar i snitt per gudstjänst.
Denna siffra sjönk betydligt under sommaren då vi
firade förinspelade gudstjänster tillsammans med
Baptistkyrkan under 8 veckor. En tendens vi brukar se
under sommarmånaderna då många lämnar Linköping.
Så var också fallet i år då reserekommendationerna
lättades under sommaren.
När direktsända gudstjänster drog igång under hösten
såg vi en lägre siffra än vad vi sett under våren. Under
augusti och september snittade vi mellan 300-400
visningar med enstaka gudstjänster som visats över 500
gånger. Från och med september började vi välkomna
ett begränsat antal deltagare på plats samtidigt som vi
streamade gudstjänsterna på Youtube.

Gudstjänstteman
Under året har vi med ett undantag följt kyrkoårets
teman då vi firat gudstjänst. Under september 2019
gjorde vi en serie utifrån Apostlagärningarna med fem
temagudstjänster. Ämnena som lyftes var generositet,
profetia, undervisning, evangelisation och tungotal.
Vid fem tillfällen firades gudstjänst med alla åldrar.
Antalet utökades inför detta verksamhetsår även om
vi inte riktigt nådde upp till målet med sex sådana
gudstjänster.

Nattvard vid andakter och gudstjänster
I samband med söndagens gudstjänst har vi firat nattvard
en gång per månad. I mindre omfattning firades även
en enklare nattvardsandakt under hösten 2019 men
sedan slutade vi med detta på grund av lågt eller inget
deltagande. När sedan covid-19-pandemin kom under
våren 2020 var det inte heller aktuellt att återuppta dessa
samlingar. Inledningsvis var vi likt många andra också
tveksamma till om och hur vi skulle fira nattvard under
dessa omständigheter. Vi landade i beslutet att det går
bra att fira nattvard över distans och firade på så vis
nattvard under resten av verksamhetsåret. Nattvarden
leddes i kyrksalen där också de som närvarade där deltog
i måltiden. De som deltog hemifrån eller på annan plats
deltog på sitt håll med egen passande bröd och dryck.
Inför sommaren då vi firade förinspelade gudstjänster
valde vi dock att inte fira nattvard under dessa.

Stilla veckan och påsk
Vi inledde stilla veckan med andakter måndag-onsdag.
Även dessa var förinspelade och hade premiär på vår
Youtube-kanal varje dag klockan 18. På skärtorsdagen
firade vi getsemanegudstjänst tillsammans med
Baptistkyrkan. Långfredag och påskdagen firade vi
livesänd gudstjänst från Missionskyrkan.

Gåvoupptäckarkurs
Under höstterminen 2019 arrangerade vi en
gåvoupptäckarkurs. Under sju torsdagskvällar samlades
vi för att delta i undervisning och samtala om vilka gåvor
Gud lagt ned i våra liv. Kursen hade närmare ett tjugotal
deltagare. Ansvariga för kursen var församlingens
pastorer Maria Linder och Marcus Lind.

Det kommande verksamhetsåret
Då det fortfarande är oklart i vilken utsträckning
pågående pandemi kommer att påverka kommande
verksamhetsår är det svårt att säga så mycket. Under
hösten 2020 ligger fokus på att fortsätta arbeta med
gudstjänsterna och välkomna så många deltagare som vi
får. Om begränsningen om 50 deltagare ändras är vi också
beredda att direkt öka antalet deltagare på ett säkert
sätt. För en del av församlingens övriga verksamheter
söker vi nya vägar men fokus ligger på att upprätthålla
gudstjänstfirandet. Det ligger också i linje med vårt
långsiktiga mål om att öka gudstjänstdeltagandet.
Då konferensbolaget påverkas negativt ekonomiskt av
den rådande situationen är känslan just nu att målet
om att bli skuldfria inte ses som det primära. Det känns
istället viktigare att få en ekonomi i balans som också
håller över tid.
Ett annat spännande spår som vi kommer att arbeta med
under det kommande verksamhetsåret är ett eventuellt
samgående med Baptistförsamlingen. Efter att under
en tid prövat ett närmande med Citykyrkan kontaktade
Baptistförsamlingens styrelse vår församlingsstyrelse
under sommaren och därefter har samtal inletts under
hösten.
Marcus Lind

KONFIRMATION
Under verksamhetsåret har två konfirmationsläsningar
genomförts.
En grupp åttondeklassare med åtta konfirmander
från Missionskyrkan i Linköping och en konfirmand
från Equmeniakyrkan i Skeda har under läsåret träffats
tre fredagar och en söndag i månaden. Ledare var
Jörgen Tholander, Maria Linder, Stina Holmgren och
Åsa Nyström. Nästan alla konfirmander gick på olika
skolor, vilket blev en fördel genom att gruppen fick bra
sammanhållning.
Upplägget har bestått av fika, undervisning utifrån
Vägens folk, smågrupper, lekar och andakt. En hajk
genomfördes i Skeda 2019-09-28 – 29 och biblar
delades ut på gudstjänsten 2019-10-20. Under våren
har undervisningen fortsatt i princip som vanligt.
Däremot kunde de flesta konfirmander inte besöka sina
förebedjare pga. corona-restriktioner, begravningsbyrån
Stilla undervisade i kyrkan istället för i deras lokaler,
lägret på Östgötagården byttes efter diskussioner ut

mot tre dagars undervisning i Missionskyrkan, och
avslutningen sköts upp till 2020-09-12 – 13 (alltså till
nästa verksamhetsår) med förhoppning om lättade
restriktioner då.
Under sommaren (maj-augusti) har Maria Linder
genomfört en sommarläsning med två vuxna
konfirmander, som under tio lektioner arbetat utifrån
boken Vägen, sanningen och livet. De två grupperna
konfirmerades gemensamt 2020-09-13, då en av
person konfirmerades i sin frånvaro pga. sjukdom.
Då döptes också två konfirmander och fem av dem
blev medlemmar; tre hade döpts och två hade blivit
medlemmar sedan tidigare.
Maria Linder

T-GRUPPER
Just nu finns det knappt tio grupper som träffas
regelbundet där två starka delar är att dela tro och dela
gemenskap. Vad grupperna gör när de träffas och hur
ofta skiftar. En del äter tillsammans, någon grupp har
fokus på miljöfrågor och en grupp vandrar. Det finns
utrymme för många fler grupper, idag är det ungefär 80
personer som träffas regelbundet i T-grupper.
I januari anordnades en inspirationsträff för
T-gruppsledare och deltagare. Ett möte som blev
välbesökt och vi fick dela tankar kring T-gruppens
funktion och förslag till utveckling.
 nder året har vi som samordnat T-grupperna lotsat
U
några nya medlemmar till grupperna. Under våren
och framåt har T-gruppsarbetet påverkats av Coronapandemin. Många grupper har pausat sitt arbete. En del
grupper har fortsatt med sina träffar, men på ett lite annat
sätt. Några har träffats ute och några grupper har träffats
i kyrkan. Utmaningen nu för oss i ledningsgruppen är
att hitta nya sätt för att få T-gruppsarbetet att fortsätta
på ett Corona-säkert sätt. Behovet av att träffas i små
grupper har troligtvis ökat under pandemin.
Vi hoppas att alla som vill dela den lilla gemenskapen
ska få göra det även i vår, till antalet, stora församling.
Viveka Filipsson

EKUMENIK
Det ekumeniska klimatet i Linköping har varit fortsatt
gott under året som gått. Vår upplevelse är att vi på flera
sätt befinner oss mitt på den ekumeniska kartan. Både
geografiskt, teologiskt och liturgiskt där vi är den av de
klassiska frikyrkorna som står såväl den lutherska som
katolska och ortodoxa kyrkan närmast.
Vår föreståndare Marcus Lind har under året suttit som
ordförande för Linköpings Kristna Råd vilka sammanträtt
i Missionskyrkan vid ett flertal tillfällen. På grund av den
pågående pandemin fick flera av årets ekumeniska
samlingar ställas in. Detta gällde t.ex. korsvandringen på
långfredagen och det gemensamma pingstfirandet som
Verksamhetsberättelse
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vi deltagit i de senaste åren.
När det gäller våra samarbetsavtal så arbetet med
Domkyrkan och S:t Lars församling fortgått under
året med mässa i gemenskap vid ett tillfälle i januari.
Det andra tillfället på midsommardagen blev inställt.
Församlingsföreståndaren har regelbundet träffat
församlingsherdarna från respektive församling men
också församlingsstyrelsen och församlingsråden från de
svenskkyrkliga församlingarna träffades vid två tillfällen.
Ett i november 2019 och ett i mars 2020.
Under året har gemensamma gudstjänster firats med
Baptistkyrkan under allhelgonahelgen, nyår, stilla veckan
samt åtta gudstjänster under sommarmånaderna. Nytt
för i år (2019) var att vi inte firade någon julotta.
Under den ekumeniska böneveckan i januari samlades
stadens präster och pastorer för en gemensam studiedag
på Bjärka Säby. Ekumeniska lunchböner hölls under
ekumeniska böneveckan i år hos oss i Missionskyrkan.
Årsmötet i april 2020 blev uppskjutet på obestämd tid
men kommer nu att äga rum i november 2020.
Marcus Lind

LEDNINGSGRUPP MUSIK
Ledningsgrupp musik har bestått av ledamöterna Magnus
Wedberg, Jacob Wessbo, Markus Lundgren, Emelie Roos,
samt Johan Gunnarsson som sammankallande. Daniel
Grönbäck har sedan januari varit ersättare för Emelie
Roos.
Den 15 december 2019 öppnade vi åter upp dörrarna
på vid gavel och bjöd in människor till den kanske
mest välbesökta gudstjänsten under året - Vi sjunger in
julen. Församlingen och andra besökare som lyssnade
och sjöng med i de gemensamma sångerna var cirka
400 stycken. Vi sjunger in julen är den musikgudstjänst
som även består av flest medverkande under året. Det
var nära ett hundratal på scen och som ansvarade för
tekniken tillsammans. Detta år hade Ledningsgrupp
Musik ansvaret för första gången för hela produktionen
och tog beslutet att tillfråga Erika Wessbo och Magnus
Hesselstrand att vara konferencierer. De tackade ja och
fullföljde uppdraget med bravur. De musikgrupper som
medverkade var församlingens kör, Missionskyrkans
kapell, gospelkören Revoice, ungdomskören Hope,
barnkören Joy och dansgruppen Glow.
Vi blev både glada och stolta över att få frågan
att arrangera Equmeniakyrkans och Equmenias
Musikkonferens för andra gången. Det är ett gott betyg
för oss som församling när det gäller värdskap, men det är
också ett gott betyg för vårt musikarbete. Tanken var att
Musikkonferensen skulle ha ägt rum den 13 - 15 mars. På
grund av Coronaviruset blev konferensen inställd i sista
stund vilket såklart var en besvikelse. Förhoppningen
är att kunna genomföra konferensen den 12 – 14 mars
2021 istället. Vi genomförde dock söndagsgudstjänsten
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så likt som möjligt med kör och kapell. I och med den
gudstjänsten började en ny speciell era när det kommer
till församlingens gudstjänster, det var nämligen den
första gudstjänsten som vi live-streamade.
Under det senaste året har en viktig punkt för
Ledningsgrupp Musik varit att jobba med slutfasen av
införskaffandet av en ny flygel till kyrksalen. Hösten gick
i stora drag ut på att slutförhandla pris på en begagnad
flygel från Norrköping och lösa logistik kring restaurering
i Polen innan instrumentet slutligen installerades i
april. Efter renoveringen är flygeln som nyskick. Även
ett nytt instrument kräver lite justeringar i början och
såklart regelbunden stämning och visst underhåll.
Några seriestrippar har funnits i Medljus i syfte att hålla
församlingen medveten om processen. Värt att nämna
är också att kyrksalens gamla flygel byttes in mot en ny
flygel till Mariasalen samt ett piano till musiksalen. En
storslagen invigningskonsert av kyrksalens flygel fanns
länge med i planerna men har av förklarliga skäl inte
kunnat genomföras ännu. Däremot gav Jacob Wessbo
en konsert som livestreamades via kyrkans Youtubekanal.
Johan Gunnarsson

Ljudgruppen
Ljudgruppen som är en del av Ledningsgrupp Musiks
ansvarsområde har denna vår fått en helt ny roll
och uppgift på grund av pandemin och att vi sände
gudstjänsterna digitalt via en youtube-kanal. Ledningen
för ljudgruppen tillsammans med en föräldraledig och
teknikintresserad församlingsföreståndare lyckades
på kort tid mobilisera gruppen samt köpa in och låna
ihop nödvändig utrustning för att kunna fånga våra
gudstjänster på ett så bra sätt som möjligt. Pionjärandan
stod högt i kurs, och kompetens i att sköta utrustningen
fick införskaffas i all hast. Resultatet har uppskattas
av många och kvalitén på gruppens produktioner har
varit långt över förväntan. Parallellt med ordinarie
gudstjänster som sändes live klockan 11, så spelades
även sommarens gudstjänster in i förväg samt ett
antal musikinslag, där den nya flygeln fick presenteras
för en icke närvarande publik. Ljudgruppen har också
fått god hjälp av extra frivilliga som stöttat med att
exempelvis hålla i en kamera eller se till att rätt texter
på sånger och namnskyltar visas i rutan vid rätt tillfälle.
Från Ledningsgruppen Musiks och även församlingens
vägnar vill vi rikta ett stort tack till alla som gjort detta
möjligt.
Johan Gunnarsson

Revoice
Revoice är en gospelkör för unga vuxna på cirka 50
medlemmar som övar varje onsdag i Missionskyrkan.
Vi välkomnar alla som vill vara med i den givna
ålderskategorin och samlar många studenter i vår
verksamhet. Vårt syfte med kören är att vara en

mötesplats för unga vuxna och att vi genom musiken
ska få beröra människor och tjäna Gud.
Revoice har under året deltagit i ett flertal engagemang:
kördag med medverkan på gudstjänst i Motala
Pingstkyrka (september), medverkan på gudstjänst i
Missionskyrkan (oktober), konsert i Ryttargårdskyrkan
(nov) samt medverkan på Bön och Lovsångsmässan i
Domkyrkan (februari).
Vårt samarbete med Svenska Gospel Verkstaden fortsatte
från förgående verksamhetsår och vi fick äran att i början
av mars ha en kördag tillsammans med Gerald T. Smith
från Washington D.C., USA. Det var en väldigt givande dag
för kören då vi förutom att lära oss nya sånger fick arbeta
på vårt uttryck och vår körklang. Kördagen var tänkt att
vara en förberedelse inför en konsert tillsammans med
Gerald i början av april men tyvärr fick vi ställa in den då
Corona-pandemin bröt ut.
Trots inställd konsert fortsatte vi öva fram till påsk då vi
hade en förhoppning om att kunna hålla en konsert i
slutet av maj. Många av våra medlemmar valde dock vid
den tiden att stanna hemma på grund av rädsla för att
smittas och i mitten av april valde vi att avbryta terminen
och ställa in resterande engagemang. Vi ville inte att
Revoice skulle bidra till ökad smittspridning.
Lovisa Kienzler

Kapellet
Missionskyrkans kapell hann med tre speltillfällen under
verksamhetsåret 2019 – 2020. De tre spelningarna var
jubileumsgudstjänsten den 1 september, Vi sjunger in
julen den 15 december och det som var tänk att vara
Musikkonferensens avslutningsgudstjänst den 15 mars.
Tre speltillfällen är ett tillfälle mer än föregående år.
Arbetet med kapellet är inspirerande och roligt men
fortsatt mycket tidskrävande för ledningen varför det är
svårt att få till fler spelningar.
Kapellet är kanske inte den verksamhet som påverkats
mest av pandemin eftersom speltillfällena är glesa även i
vanliga fall, men givetvis blev gudstjänsten den 15 mars
något annat än vad som var planerat. Ett par av kapellets
medlemmar fick lämna återbud till densamma på grund
av milda symptom. Det kändes dock väldigt gott att
kunna genomföra gudstjänsten på det sätt som gjordes.
Efter den inställda Musikkonferensen var det bred
smittspridning i landet och det var inte aktuellt att tänka
på något nytt speltillfälle för kapellet för att minska risk
för smittspridning men också för att kapellets ledare var
väldigt engagerade i annat som krävdes för att möjliggöra
församlingens viktiga webbsända gudstjänster.
Jacob Wessbo

Församlingskören
Verksamhetsåret 2019 - 2020 började med 25-årsjubileum
av kyrkobyggnaden och jubileumsgudstjänst den 1
september. Vi sjöng bland annat ett utdrag ur den mässa

av Bengt Lundin som uruppfördes när kyrkan invigdes
1994. Helgen 19 - 20 oktober åkte kören till Stockholm
för Equmeniakyrkans sångarförbunds körhelg där Gloria
av Vivaldi framfördes tillsammans med Drottningholms
Barockensemble. Hösten avslutades med Vi sjunger in
julen.
Vårterminen blev förstås speciell med anledning av
Corona-pandemin. Alla större händelser blev inställda,
vi tappade många deltagare och fick avbryta terminen i
förtid. I början av pandemin försökte vi bedriva arbetet så
normalt som möjligt. Vi hann sjunga på två gudstjänster
innan Musikkonferensen som vi skulle vara med på blev
inställd. Kören sjöng ändå på det som var tänkt att vara
avslutningsgudstjänsten. Kören fortsatte arbetet fram
till påskdagen. Ungefär då var smittspridningen kraftigt
på väg upp i Östergötland och vi kände oss tvungna
att avbryta terminen. Vi resonerade som så att kören
är en grupp där många kommer samman från många
olika sammanhang, mycket luft är i omlopp och man
står ofta nära varandra. Väger man samman detta inser
man att kören är en grupp som skulle kunna driva på en
smittspridning.
Kvar av terminen var ett samarbete med kyrkokören i
Lundby kyrka i Göteborg kring Mässa – Röster av Anders
Forslund.
När vi tog upp arbetet igen i augusti fick vi byta lokal och
stå två meter ifrån varandra vilket är utmanande.
Jacob Wessbo

LEDNINGSGRUPP DIAKONI, OMSORG, SAMHÄLLE
Detta verksamhetsår startade på det sätt som vi är vana
vid: Eftermiddagsträffar ihop med S:t Lars varannan
måndag, Värkliga människor; som träffas varannan
torsdag förmiddag och SFA, den grupp av f d Svenska
Frälsnings Armén som ses varannan onsdag kväll.
Vi hade andakter och sångstunder på olika äldreboenden,
där en grupp sångare och musiker är ett gott stöd.
Likaså fanns vi med i att ha andakt på Kontaktcentrums
Bullkyrka några söndag morgnar och diakon fanns med i
Stadsmissionens arbete för EU-migranter och andra som
behöver rådgivning via Crossroads.
Tillsammans med några av Svenska kyrkans diakoner
planerades och genomfördes en dag om psykisk hälsa
hos äldre och ledningsgruppen ansvarade och ledde en
gudstjänst i oktober när Ida Hennerdal från Diakonia var
med.
Väntjänsten och kretstjänarna tillsammans med pastorer
och diakon har också glädjen och förmånen att få dela ut
julblommor till alla över 80 år, traditionen bjuder att det
är en amaryllis vackert dekorerad av några goda krafter
med gröna fingrar.
På julafton hade vi julfest efter julbönen – detta år i lite
mindre format på grund av vi var få som kunde vara med
Verksamhetsberättelse
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i servicegrupp. Men under några timmar åt vi gott och
hade god gemenskap.

mindre gruppen gör det möjligt att lära känna varandra
och knyta vänskapsband.

Tillsammans med Equmenia anordnades en föräldradag
med Magnus Sternegård.

Vid samlingarna deltar någon gäst och det goda samtalet
finns runt kaffebordet.

Och så kom då pandemin under våren 2020, vilket
innebar att eftermiddagsträffen ställdes in, i samråd med
Svenska kyrkan, från mitten av mars. Alla andaktsbesök
avbokades på grund av besöksförbudet. Även
hemsbesöken ställdes in och endast tre, fyra stycken
träffades i Värkliga människor respektive SFA.

Exempel på programinslag:

Från april och hela sommaren har Bernt Åkerblad och Eva
Milton haft telefonkontakt med alla 70+ i vår församling
– lite olika frekvent beroende på behovet. En värdefull
uppgift att få prata med så många men kontakterna
visade på, att det allt eftersom tiden gick, upplevdes mer
och mer ensamt och ledsamt att inte få träffa anhöriga
och församling eller att kunna komma till kyrkan. Det
har även funnits medlemmar i vår församling som
regelbundet har hjälpt till med inköp till de i riskgrupp
samt funnits med i Svenska kyrkans ”Mathjälpen” under
främst juli månad.
De samlingar som vi brukar ha under sju sommarveckor,
12-slaget och Sommaröppet, gjorde vi denna sommar
om till Sommarfika; fika och samtal tisdag och torsdag
11-12. Allt mellan 5 och 12 stycken kom dessa gånger, då
veckans ”jouransvarig” var värd.
Det blir väldigt tydligt hur just ledningsgruppens
verksamhet blev förändrad: besöksförbud, restriktioner
och korttidspermitteringar gjorde det svårt och omöjligt
att kunna finnas till i den utsträckning som hade varit
önskvärt.
Inför ny start på höstterminen träffades ansvariga för de
olika ”äldregrupperna” och samtalade om hur vi skulle
göra. Då restroktionerna fortfarande var aktuella togs
beslut att dessa grupper är vilande fram till andra besked
ges från myndigheterna.
Verksamhetsåret 2019-2020 avslutades på ett sätt som
vi aldrig varit med om förr, men allt det svåra och tunga
som pandemin förde med sig lägger vi i Guds hand.
Det goda i att se att diakonin fungerar; vi hjälps åt med
inköp, vi ringer till varandra och träffas på ett säkert sätt,
det är något vi kan glädjas åt och tacka Gud för.
Eva Milton

Gemenskapseftermiddag
Det gångna verksamhetsåret har även för
Gemenskapseftermiddagen blivit mycket annorlunda.
Nästan alla deltagare är över 70 år och samlingarna fick
ställas in redan i slutet av mars. Förhoppningen är att vi
eventuellt kan mötas igen i slutet av året. Många i den
här gruppen längtar efter att få träffas och vi har förstått
att Gemenskapseftermiddagen varit betydelsefull.
Omkring 30 personer brukar träffas varannan vecka. Den
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•

Bodil Söderbergs program var ”En doft av sommar”.

•

Duon Anita och Kurt spelade och sjöng till dragspel,
klarinett och piano klassiskt och kända visor.

•

Martin Wettin tog oss med på ”En musikalisk
världsomsegling”.

•

”Gud är redan där” var rubriken när Emma Dahlberg
berättade om att vara diakon på anstalt.

•

”Varje människas berättelse är viktig” var temat när vi
fick besök av Carina A Mattsson.

•

Temat var ”Luffaröden” då Karl-Oskar Pettersson och
Einar Samuelsson berättade, sjöng och spelade.

Deltagarna, både mer fasta och mer sporadiska, bidrar
med sin värme och sitt engagemang till att samlingarna
är något att se fram mot med glädje. Att bli sedd och
bekräftad är ledord vi söker att förverkliga.
Irene Dahlberg

RPG
RPG Missionskyrkan är en lokal förening inom
Riksförbundet
PensionärsGemenskap
–
RPG.
Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden
pensionärsorganisation, som har sin grund i kristna
värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning
och ålder.
RPG:s verksamhet syftar till berikande aktiviteter,
förmedling av samhällsinformation samt opinionbildning
i för pensionärer vitala frågor. Medlemmarnas
engagemang tas tillvara genom demokratiska
arbetsformer. Den lokala föreningen är dessutom en del
av Missionskyrkans arbete i lokalsamhället.
RPG föreningen bildades den 11 januari 2018 genom
beslut på ett bildarmöte och antog egna stadgar och
egen ekonomisk förvaltning. Föreningens styrelse har
haft 5 protokollförda sammanträden.
Styrelse, tillika programgrupp, har varit:
• Lars Eklund, ordförande
• Margitta Bodefjäll
• Ragnar Asserhed
• Margaretha Samuelsson
• Birgitta Larsson
Serveringsgrupp har varit:
• Margitta Bodefjäll
• Berit Arkell
• Inger Bertilsson

• Birgitta Thyberg
• Irene Svensson
Under det gångna året har RPG arrangerat en rad
samlingar omkring kultur, kyrka, samhälle och vetenskap.
Även underhållande musikprogram har förekommit.
Vanligtvis inbjuds till program varannan torsdag kl 14.00.
En viktig del av programmet är gemenskapen omkring
kaffeborden. Tyvärr drabbades RPG, liksom alla andra
organisationer i samhället, av Coronapandemin. Det
betydde för vår del att programverksamheten upphörde
från och med den 19 mars 2020. Under sommaren
planerades, även detta år, två ”Musikpatruller” med
några ungdomar i varje, som skulle varit aktiva med
musikprogram på olika äldreboenden. Tyvärr fick även
denna efterfrågade verksamhet ställas in p g a pandemin.
Även detta år avsåg RPG, Studieförbundet Bilda och
Linköpings kommun finansiera patrullerna. Utflykten till
Söderköping, med intressant guidning, ställdes även in.
Det finns en rad olika pensionärsgrupperingar i
vårt samhälle. Pensionärerna är en viktig grupp i
samhällsgemenskapen. Vår förening är aktiv med
representanter i Linköpings kommuns Pensionärsråd, i
Regionens Pensionärsråd med dess beredningsgrupp.
RPG som riksorganisation är också remissinstans för
regeringens förslag som berör gruppen pensionärer.
Vi är även representerade i beredningsgruppen för
Linköpings kommuns äldredag.
I Linköping har vi ett nätverk mellan de fyra RPGföreningarna för viss gemensam planering. I detta
nätverk är vår förening i Missionskyrkan aktiv.
Ett stort tack till alla i RPG Missionskyrkan för värdefulla
insatser under det gångna verksamhetsåret. Ni har
skapat förutsättningar för intressanta samlingar och
program och en varm och utvecklande gemenskap.
Lars Eklund

medelålders och nyblivna pensionärer att engagera sig.
Är vi fler så blir allt lättare. Att arbeta tillsammans gör det
lättare och roligare och så ger det oss en fin gemenskap
med chans att lära känna nya människor i vår församling.
Vi hoppas därför, att fler är villiga att ställa upp i någon
av våra arbetsgrupper. Vi kan på detta sätt också visa
varandra omsorg och får del av varandras erfarenheter
och bakgrund.
Vi vill uppmuntra varandra att vara med i en grupp där
det skapas nya gemenskaper, där man möts och delar
livet och arbetsglädje.
Margareta Bjärkefur

Församlingens arkiv
Arkivverksamheten följer en upplagd rutin i syfte att
hålla arkivet uppdaterat och tillgängligt. Det innebär
bland annat att hantera kalendervist och inkommet
material för värdering och ett organiserat upplägg inför
arkivering.
I samband med 25-årsjubileet passade tidigare anställda
i församlingen på att lämna i hemmen kvarlagda
dokumentspärmar och annat för arkivhantering.
Inför Margaretha Dahls pensionering har vi hjälpts
åt med upplägget för revidering av kontoret och
arkivet med andra ord för arkivet angelägna objekt
och dokumentationer. Innerligt tack Margaretha för
samarbetet.
Det är viktigt att ha tillgång till kontinuerligt flöde
av material för utvärdering från församlingens alla
verksamheter, för att åstadkomma ett värdefullt och
användbart arkiv. Ambitionen är att vara interna
och externa intressenter behjälpliga vid förfrågan.
Känns då tryggt med ett arkiv med ett innehållsrikt
historiematerial.

LEDNINGSGRUPP SERVICE

Carl-Gustav Bergström

Vår målsättning är att vara en öppen kyrka full av liv och
rörelse, en inbjudande atmosfär och värme. De grupper
som sorterar under Ledningsgrupp Service betyder
mycket för hur vår kyrka upplevs. De som arbetar i dessa
grupper är ju till stor del ansiktet utåt. Arbetet i grupperna
är viktigt både för våra gäster och för församlingens
ekonomi. Under det gångna året har många människor
med glädje ställt upp i dessa viktiga arbetsuppgifter.

Kyrkvärdarna

Tillvaron för servicegrupperna förändrades plötsligt
när inga 70+:are skulle beblanda sig med andra.
Informationen berördes också eftersom nästintill
alla som sitter där på dag- och kvällstid är över 70 år.
Medelåldern är hög i våra grupper så vi blev väldigt
sårbara.

Det här verksamhetsårets senare del innebar förändringar
i vårt uppdrag. Under perioden då gudstjänsterna sändes
på YouTube var endast en kyrkvärd/söndag i tjänst.
Det var inte några direkta andra uppdrag, utom någon
begravning, så kyrkvärdarna fick en oönskad ”semester”
från uppdraget. Men inför höststarten förbereddes ett
nytt schema och grupperna fick uppdraget att bemanna
med tre kyrkvärdar/söndag.

Vi behöver bli fler, det är något som står högt upp på vår
önskelista inför nästa år. Utmaningen är att få fler unga,

Att i ord och handling få hjälpa till med att förverkliga
församlingens vision om att få vara en kyrka för
hela livet gör vi genom att tjänstgöra, inte bara på
söndagens förmiddagsgudstjänster, utan ibland
också på t.ex. konserter som församlingen anordnar,
begravningsgudstjänster,
församlingsmöten
och
arrangemang ordnade av regionen eller samfundet.

Verksamhetsberättelse
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Tillsammans med andra blir den kristna tron mycket
starkare. Att bli sedd av kyrkvärden, när man kommer
till gudstjänsten, bli hälsad på och välkomnad kan
betyda mycket. Kyrkvärden bjuder på sin personlighet
och visar uppskattning och värme. Generositeten i
kyrkvärdsgruppen är påtaglig. Man ställer upp och
hjälper till extra när det behövs, byter och fixar så att
gruppen är fulltalig vid tjänstgöring.
Vi i Missionskyrkan är en församling, som vill växa i
antalet medlemmar och i sin kristna tro. Vi måste alla vara
”kyrkvärdar” i den bemärkelsen att vi tar hand om och ser
de nya som kommer och ger dem en möjlighet att känna
sig hemma i vår kyrka och vilja göra vår församling till
sitt andliga hem. Att få ett ökat gudstjänstdeltagande är
ett mål, som församlingen har. Vi kyrkvärdar gör vad vi
kan för att underlätta det. Att vara kyrkvärd är berikande
för den enskilde medlemmen. Man får god kontakt med
många andra församlingsmedlemmar, men också med
tillfälliga besökare på olika samlingar. Att tjäna andra lär
ju vara en god väg till att känna lycka och det bidrar den
här uppgiften till. Vi hoppas att de begränsningar som
präglat senare delen av året snart går över i något mera
”normalt”.
Antalet kyrkvärdar är 25 stycken delade på 5 grupper.
Några delar på sin plats, så totalt 33 personer är
involverade. Till det kommer 7 ersättare.
Birgitta Jacobsson

Servicegrupper

Storstädning
Höst och vår gav tillfälle att gemensamt städa i
skrymslen och vrår som inte alltid hinns med i vardagen.
Storstädningen samlade ett trettiotal personer som
bidrog med en insats på två timmar var. Ett utmärkt sätt
att lära känna nya ansikten och göra nytta samtidigt.
Välkommen du med - det blir nya chanser att hålla
kyrkan ljus och ren!
Petra Hallqvist och Ellinor Gustafsson

Vaktmästargruppen
En decimerad men ack så trogen skara. Den första delen
av verksamhetsåret så stretade vi på. Rekryteringen
är svår, i princip obefintlig och åldern stiger och
orken tryter. Vi blir färre. Vi är tacksamma att anställd
vaktmästare, Patrick kan ordna så mycket som möjligt
under dagtid och även på kvällstid. Dessutom är det
vakanser flera veckor då det helt saknas volontärskrafter.
Då får personalen försöka anpassa arbetstider och
ta till övertid för att lösa möbleringarna. Vissa veckor
kommer det herrar och jobbar och det är vi ytterst
tacksamma för. Hösten och veckorna innan julen 2019
var det mycket att göra. Vi hade många konserter
och det var tvunget att flytta fram och tillbaka mellan
lördagens konsert till söndagens gudstjänst och tillbaka
till konsert på söndagseftermiddagen. Allt detta tog
förstås slut där i februari 2020 när pandemin drabbade
uthyrningsverksamheten. Dessutom är de flesta i
gruppen över 70, så det var inte fråga om att komma in
och möblera. Och inte behövdes det heller.

Servicegrupperna har nu varit i gång i drygt ett år och
överlag har det upplevts positivt. Många tycker det är
roligt att på detta sätt lära känna nya i församlingen.
Det finns alltid grupper som behöver påfyllning och vi
ser gärna att fler vill vara med i någon servicegrupp . Ett
stort tack till alla för det arbete ni lägger ner.

Nu ser vi att bokningarna kommer igång så smått.
Konsertarrangörerna står för dörren och väntar på
besked att få dra igång inför julen 2020. Då kommer
arbetskraften att behövas igen. Förutsatt att man får för
restriktionernas skull, att man vill, vågar och törs.
Lars-Åke Andersson och Patrick Nilsson

Våren som gått har varit väldigt annorlunda för oss
alla. Från och med slutet av mars har vi inte haft någon
verksamhet på grund av pandemin. Detta innebär att det
inte varit mycket arbete för oss i servicegrupperna. Vi har
också insett att vi är väldigt sårbara då flera grupper till
stor del består av personer över 70 år. Servicegrupperna
fungerar bra men vi behöver föryngra i flera grupper
när verksamheten kommer igång igen, framförallt gäller
detta då caféet åter öppnar på lördagarna.
Margareta Bjärkefur och Lars Börjesson

LEDNINGSGRUPP CAFÉ OCH KONFERENS

Golvgruppen
Då det inte varit någon verksamhet i kyrkan under våren
har anställda kunnat utföra en del golvbehandlingar.
Linoleumgolven i Skatten, Pårlan och Vinstocken har
polishbehandlats och golvet i Ängen har oljebehandlats.
Golvgruppen har oljebehandlat golvet i kaféet och övre
kyrktorg.
Magnus Antonsson
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Verksamhetsåret inleddes med flera vakanser i café- och
konferensverksamheten, vilket gav en ökad belastning
på den kvarvarande personalen. Genom flexibla
öppettider i Martas café och stöd från ideella krafter
lyckades ändå verksamheten pågå till stor del som
vanligt. Även om vakanserna innebar en ökad press
blev det också en möjlighet att se över organisationen i
bolaget och renodla några av tjänsterna.
Vid nyår kunde församlingen välkomna nya
och efterlängtade medarbetare i café- och
konferensverksamheten. Catrine Rapp påbörjade
tjänsten som café- och köksansvarig och Madelen
Rönnmark anställdes för att sköta konferensserveringen.
Vi kunde också hälsa två nya cafémedarbetare välkomna.
I februari bjöd caféet in till en välbesökt Semmel-AW med
quiz signerat Stina Holmgren. Under kvällen passerade
ett stort antal semmelätande gäster.

Lagom till verksamheten återgått till det normala och
semlorna sålt slut slog Corona-pandemin till. På ett
par veckor i mars-april sjönk beläggningen i café och
konferens från normala nivåer till nära noll. All personal i
konferensbolaget permitterades och caféverksamheten
stängdes tills efter sommaren.
När vi nu lägget detta turbulenta år till handlingarna
börjar vi återigen se kunder återvända till café och
konferens. Likt många andra hoppas vi att verksamheten
inom några månader är tillbaka på mer normala nivåer.
Anton Mannerfelt

LEDNINGSGRUPP FASTIGHET
Ledningsgrupp Fastighet har som mål att planera för
underhåll och nödvändiga investeringar av vår kyrka så
att den finns där öppen för alla människor i Linköping
och vårt samhälle i många årtionden framöver. Det är
många besökare som rör sig under våra lokaler under
ett normalt år. Detta år har varit annorlunda då mycket
av vår verksamhet fick stängas ner i mitten av mars. Det
har till del också påverkat hur vi prioriterat mellan olika
åtgärder som behövs för underhåll av fastigheten.
Det enda större projekt vi genomfört är att vi byggt om
entrén på bottenvåningen. Ett projekt som till stora delar
var finansierat av externa bidragsmedel. Tittar vi framåt
så ser det också ut som att verksamheten kommer att
vara begränsad ytterligare en period varför vi kommer
att vara fortsatt sparsamma med investeringar. Däremot
kan vi inte göra avkall på driftsbudgeten, det vill säga
de medel vi behöver för att vårda fastigheten med
värme, vatten, el och ventilation. Vi kan inte heller gå
helt på sparlåga gällande underhållsåtgärder. Intrycket
måste fortsatt vara att byggnaden och våra lokaler
känns fräscha och moderna den dag vi kan öppna
upp med full kraft. Då ska vi till exempel vara bättre
förberedda än våra konkurrenter när det handlar om
konferensverksamheten så att vi snabbt kan få upp en
hög beläggning. Men ett bestående intryck är att vi har
en fräsch och fin kyrkobyggnad.
I avvaktan på att vi ser ett slut på pandemin har vi för
avsikt att göra två förstudier för att se om vi kan göra
ytterligare energibesparingar genom att konvertera till
LED-ljus och också försöka göra en beräkning på att
bygga om delar av fläktsystemet. Vi undersöker också
möjligheten att bygga om övre entrén på ett liknande
sätt som den nedre med bidragsmedel. Vi kommer också
att behöva investera i nytt brandlarmsystem och likaså
nytt passersystem då de nuvarande systemen tyvärr ej
längre går att uppgradera. Lite tråkiga investeringar,
men nödvändiga. Vi kommer också att göra en
uppfräschning av personalköket samt se över några av
mörkläggningsgardinerna i kyrksalen.
Vi har tyvärr ej lyckats med att engagera fler i olika
arbetsgrupper. Det är personer till små men betydande
insatser vi söker, små grupper med någon som håller

ihop gruppen och håller koll på någon yta i kyrkan.
Några timmars arbete vid behov. Det kan vara ute och
det kan vara inne. Det betyder så mycket för att ge ett
snyggt och trevligt intryck av en 25 år gammal kyrka.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till det gäng som mer
eller mindre varje vecka, även detta märkliga år, ser till
att lokalerna fungerar. En fantastisk insats och härmed
också ett stort tack för denna insats.
Harald Tingström

IT och Webb
Församlingen har under året tagit fram en ny hemsida
och bytt webbplattform från Crossnet till Wordpress.
Arbetet med att flytta församlingens hemsida har pågått
under en längre tid och den nya plattformen innebär
både en ekononomisk besparing och ökad flexibilitet
gällande innehåll och antal användare.
Vi vill rikta ett stort tack till datagruppen och de ideella
och anställda som under våren tagit sig an denna
uppgift och säkerställt att allt innehåll flyttats över från
den gamla hemsidan.
Anton Mannerfelt

GALLERI MAGNIFIK
Under verksamhetsåret har vi haft följande fem
utställningar:
•

Ateljé Torggatan 6, samlingsutställning, 13
konstnärer
• Eva Thorén, målningar
• Linköpings Akvarellsällskap
• Michael Vågsten, målningar, tekningar
• Robert Oldergaarden, glaskonst
På grund av pandemin ställde vi in elevutställningen med
Lunnevads Folkhögskola (maj-april) och utställningen
med Idingstadgruppen (augusti-september). Trots
två inställda utställningar kan vi se tillbaka på ett
lyckat verksamhetsår både vad gäller kvalitén på våra
utställningar och ekonomiskt. På vårens sista utställning,
som var med glaskonstnär Robert Oldergaarden, blev
det försäljningsrekord för vår verksamhet. Vi sålde får
cirka 90 000 kronor som innebar att drygt 20 000 kronor
kunde gå till kyrkans verksamhet.
Antalet besökare på våra vernissager har i genomsnitt
varit cirka 50 personer. Vid samlingsutställningar och
elevutställningar har det kommit fler, ibland upp till 90
besökare.
Inför hösten planerar vi nu för att öppna upp vårt Galleri
med följande utställningar.
•
•

Lördagen 3 oktober med Lena Ekman, målningar
och Ulf Flenberg, glasskulpturer
Lördagen 7 november med Rolf Karlsson, målningar
och Anneli Stenmark, keramik
Verksamhetsberättelse
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Vi kommer då att följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer genom att begränsa antalet
samtidigt närvarande. Så länge pandemin pågår har
vi inte några vernissager med invigningstal, som ofta
samlar många besökare. Vi vill att våra besökare ska
komma vid olika tider på öppningsdagen mellan kl 13 –
15 då våra utställare finns med i Galleriet.

på sidan två har utöver församlingens anställda också
författats av Åke Nordqvist, Emma Ottosson, Jennie
Roitto, Tomas Röjder och Christina Törnberg.

I år planerar vi också att genomföra vår interna Jul- o
nyårsutställning. Vi har haft två sådan tidigare (2017
och 2018) men gjorde ett uppehåll föra året. Syfte med
denna utställning är att våra församlingmedlemmar
och vänner till församlingen ska få tillfälle att visa upp
sina konstnärliga talanger. På dessa julutställningar
har vi haft riktade insamlingsmål. 2017 gick drygt 30
procent av försäljningssumman till kyrkans barn- och
ungdomsverksamhet (Equmenia) och 2018 blev det 50
procent som gick till instrumentfonden.

MILJÖ, INTERNATIONELLT, RÄTTVISA

I år kommer vårt insamlingsmål återigen vara kyrkans
barn- och ungdomsverksamhet. Skälet till detta är att
Equmenia på grund av pågående pandemi inte kan
genomföra sin julmarknad på samma sätt som de gjort
tidigare år. Här tror vi att våra utställare säkert är villiga
att skänka 50 procent av försäljningssumman och att
våra besökare på utställningen också är mer köpvilliga
då de vet att en stor del av priset går till kyrkans barnoch ungdomsverksamhet.
Lars Hesselstrand

MEDLJUS
Medljus är en av församlingens viktigaste
informationskanaler till medlemmar, deltagare i barnoch ungdomsarbete, konferensgäster, konsertbesökare,
cafékunder och andra som besöker Missionskyrkan.
Medljus delas ut av kretstjänare, skickas till intresserade
personer, företag och institutioner, finns vid
informationsdisken och i alla konferensrum i kyrkan
samt på kyrkans hemsida.
Medljus speglar det som händer i kyrkan, på läger
och konferenser, men också det som händer i beslut
i församlingsmöten, i mötet mellan människor, i den
personliga tron.
När Coronapandemin förändrade verksamheten i
kyrkan radikalt, satte det även spår i Medljus. I artiklar
har vi berättat om ljudgruppens arbete med webbsända
gudstjänster och hur de upplevts av anställda och
församlingen, om hur pandemin påverkat arbetet i
Sjukhuskyrkan, Kyrkan på Universitetet och samfundets
teologiska utbildning. Församlingens missionärer i
Ecuador har vidare rapporterat om hur pandemin
drabbat landet.
Inslaget med personlig vittnesbörd om tro på Medljus
sista sida, har fortsatt med medverkan av Malin Bergström,
Stina Thörn, Daniel Hultman Araya, Gunnar Betnér,
Johanna Grahnqvist, Gurli Börjesson, Daniel Grönbäck,
Lisa Dawidson och Emelie Birgersson. Betraktelsen
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Redaktionen har utgjorts av Gudrun Eklund, Birgitta
Jacobsson, Tova Resman och Per Larsson.
Per Larsson
Under året hade vi tre träffar hösten 2019 och fyra träffar
på våren 2020, de flesta av dem med anknytning till
rättvisetema. Vi läste Rutger Bregmans bok ”Utopia för
realister”, en inspirerande bok om idén med basinkomst,
ett antal konkreta experiment med detta, och
möjligheten att använda den fortgående automationen
i industrin till att minska genomsnittliga arbetsbördan
och delvis fördela resultaten i form av en basinkomst.
Fram till och med januari 2020 hade vi möten som
vanligt, efter Covid-19 utbrottet i mars, digitalt via Zoom.
Vi har även fortsatt arbetet med klimat- och miljöfrågor.
Flera medlemmar i MIR har under året varit med på ett
antal klimatdemonstrationer ”fridays-for-future” utanför
stadshuset i Linköping och även hjälpt till lite med
planeringen av några av de större manifestationerna.
En av oss har även varit med i Klimatriksdagens
transportutskott, arbete med att utarbeta en konkret
plan för Sveriges omställning till utsläppsfri transport.
Peter Fritzson

EQUMENIA

Under hela verksamhetsåret 2019/2020 har Equmenias
verksamheter flutit på någorlunda som vanligt, trots
omständigheterna, något som jag är mycket stolt
över. Jag tror att Equmenia är en viktig och god kraft i
Linköping, där barn och ungdomar på olika sätt hittar
trygghet och gemenskap, med varandra och Jesus.
Det är mycket som händer i Equmenias verksamheter
under året men här kommer några nedslag.
Verksamhetsåret började som vanligt med ett årsmöte
och att en ny styrelse skapades. Jacob Wallhagen och
Johan Holmberg reste till värmländska Årjäng som
ombud på riksstämman.
I september gick Linnea Hultman Araya på
föräldraledighet och Stina Holmgren tog över som
ungdomsledare.
6 december gick julmarknaden av stapeln, i Mariasalen
fanns det servering och auktion, nytt för i år var en liten
loppis med huvudsakligen barnkläder.
Under våren och sommaren ställdes tyvärr många läger
samt den planerade Taizé-resan in. Scouterna valde
att istället anordna dagsaktiviteten ”Bäst i Scout” där
patrullerna fick vandra/cykla för att kunna lösa uppdrag.
Stort tack till alla ledare i Equmenia för detta år, utan er
hade hade det inte Equmenia inte funnits.
Tomas Röjder

LAMBOHOVSKYRKAN
Den 13 oktober 2019 firades en avslutningsmässa
i Lambohovskyrkan då vi formellt avslutade det
samarbetsavtal som vi tidigare samma år var tvungna att
säga upp. Parallellet med uppsägningstiden pågick två
processer. Den ena ledde fram till ett nytt samarbetsavtal
vilket vi skrev under i januari 2020. Att det blev ett glapp
på ett par månader var medvetet då vi ville invänta den
andra processen om församlingsdelning i Slaka-Nykils
pastorat. Delningen trädde i kraft vid årsskiftet och vi
kunde därmed skriva det nya avtalet direkt med den nya
församlingen vilket var av byråkratisk fördel.
Det nya avtalet innebär i praktiken att vi från
Missionskyrkan bemannar en gudstjänst i månaden i
Lambohovskyrkan. Equmenia fortsätter även att bedriva
både scoutverksamhet och barnkör i Lambohov varje
vecka. Vi har fortfarande ett samarbetsråd vilket numera
utgörs av det församlingsråd som Svenska kyrkan
formellt utser och kompletteras med de ledamöter vi
från Missionskyrkan väljer på vårt årsmöte. Det finns
också en styrgrupp som sammanträder två gånger
per termin. Denna har utgjorts av Marcus Lind, Leif
Jarlbjörn (församlingsherde i Lambohovskyrkan &
Maria Åkerström (kyrkoherde Slaka-Nykils pastorat).
Vi gläds över att detta samarbete kan fortsätta trots
de nya förutsättningarna. En fördel med det nya
upplägget är att fler av Missionskyrkans anställda i större
utsträckning får synas och medverka i gudstjänsterna i
Lambohovskyrkan.
Marcus Lind

FÖRSAMLINGSSTYRELSEN
Styrelsen för Linköpings Missionsförsamling har bestått
av 8 ledamöter samt ordföranden. Vi har under året
haft 22 protokollförda sammanträden, 1 styrelsedygn,
1 församlingsmöte och 2 digitala informationsträffar.
Till detta kommer även ett antal digitala möten under
Coronatiden, utan formella beslut.
På styrelsedygnet i början av mars jobbade vi
med uppdragsbeskrivningar för styrelsen och
ledningsgrupperna. Dessa vara också kallade för
att arbetet skulle slutföras och för att diskutera och
förtydliga församlingens organisation, beslutsvägar och
olika gruppers mandat.
Under februari-mars genomfördes en enkät med frågor
om gudstjänsttid. Detta vara en fråga som styrelsen fick
medskickad från årsmötet. En kort återkoppling har
skett på ett digitalt informationsmöte.
Sedan andra halvan av mars har de flesta frågor varit
kopplade till Corona. Styrelsen tog tidigt beslut att ställa
om till livesända gudstjänster utan församling på plats.
Anna Gardström

Ekonomiutskottet
Ekonomiutskottet är en funktion tänkt att hjälpa

församlingsstyrelsen med att sköta ekonomin i
församlingen och församlingens helägda aktiebolag
Linköpings
Missionsförsamling
Konferens
AB.
Utskottet fungerar således som en traditionell kassör i
församlingen och agerar styrelse för konferensbolaget
tillsammans med någon/några representanter ifrån
församlingsstyrelsen.
Under verksamhetsåret 2019/2020 har ekonomiutskottet
bestått av Andreas Örnberg som styrelsens representant
och Jacob Jobrant. Ifrån personalens sida så har Gunnel
Karlsson varit med i Ekonomiutskottet. Under detta år
har vi inte haft många regelbundna möten då mycket
har behövt hanteras löpande. Framförallt beror det på att
vi under detta år har tagit nästa steg i transformationen
av ekonomin, och givetvis i kombination med
Coronapandemins utbrott.
Under året har UCS One Economy hanterat
löneadministrationen och delvis bokföringen i
såväl församlingen som bolaget. De har också gjort
årsbokslutet.
Vad innebär då transformationen? Jo, vi har slutat
använda Visma till förmån för Fortnox för redovisning
och fakturering. Vi har inte längre Crona lön utan nu
sköts det via UCS. Kollektomaten och den tidigare
betalterminalen i caféet har ersatts av varsin iZettleterminal som medfört automatisk bokföring. Även
bokningssystemet BRP har bytts ut mot Fortnox och
Outlook. Detta medför ett effektivt flöde genom att
kundfakturan kan göras direkt utifrån offerten.
Utöver alla systembyten har vi också gjort caféet kontantfritt och tagit ut ett eget Swishnummer för bolaget. På
så vis slipper vi att hantera kontanter med allt vad det
innebär i dyra insättningsavgifter och hälsoeffekter. Alla
åtgärder syftar till att spara på antalet arbetstimmar för
såväl anställda som ideella (när allt är intrimmat).
Den stora utmaningen under förra verksamhetsåret var
likviditeten, vilket även fortsatte in i detta räkenskapsår.
Under hösten såg det väldigt mörkt ut under en period
då vi var ytterst nära församlingens kreditgräns på tre
miljoner kronor. Från senvintern och framåt så har det
däremot sett bättre ut, framförallt med tanke på de
medlemslån och ökade gåvor som inkommit. Men också
för att vi hade lägre kostnader jämfört med tidigare.
Tyvärr så hann vi bara med en kort återhämtning innan
Coronapandemin drabbade oss. Många konferensgäster
uteblev från framförallt april och framåt vilket medförde
att det började eka tomt på kontot i konferensbolaget.
Församlingen blir påverkad genom att bolaget betalar
en lägre hyra som följd av att de inte har någon (eller
lägre) omsättning.
Eftersom vi har varit och är drabbade av Coronapandemin
har vi sökt alla möjligheter vi kan att utnyttja de stödpaket
som staten har lanserat under året. Den största positiva
effekten på ekonomin har varit permitteringsstödet,
Verksamhetsberättelse
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men därutöver har det varit allt ifrån anstånd med skatt
till sjuklöneersättning och längre betaltider till vissa
leverantörer.
Vid behov nås ekonomiutskottet på mailadressen
eu@missionskyrkanlinkoping.se.
Jacob Jobrant

Verksamhetsrådet
Rådet har sammanträtt vid fyra tillfällen under året
och samlat representanter från alla församlingens olika
grenar. Syftet är att med lite längre perspektiv planera
all verksamhet och koordinera så att inte olika grenar
planerar större satsningar samtidigt och undvika
onödiga krockar.
Marcus Lind

PERSONAL
Linköpings Missionsförsamling och Linköpings
Missionsförsamling konferens AB har under året fått se
en del förändringar i personalstyrkan.
Anställda under året med varierande tjänstegrad:
•

Marcus Lind, pastor och församlingsföreståndare
(föräldraledig mars-juli)

•

Maria Linder, pastor med ungdomsansvar

•

Bernt Åkerblad, pastor i Lambohovskyrkan
t.o.m. 31 oktober 2019 samt vikarierande
församlingsföreståndare februari-juni 2020

•

Eva Milton, diakon

•

Linnea Hultman Araya, barn- och ungdomsledare
(föräldraledig från mitten av september 2019)

•

Stina Holmgren, barn- och ungdomsledare (vikarie)

•

Jacob Wessbo, församlingsmusiker

•

Margaretha Dahl, församlingssekreterare (t.o.m. juli
2020)

•

Linda Svensson, lokalvårdare

•

Gunnel Karlsson, verksamhetsledare

•

Lars-Åke Andersson, drift- och ljudtekniker/
konferensansvarig

•

Patrick Nilsson, vaktmästare

•

Maria Johansson, café- och serveringsansvarig/
konferensansvarig (t.o.m. sista oktober 2019)

•

Catrine Rapp, café- och köksansvarig

•

Alva Andersson, konferensvärdinna (sep-dec 2019)

•

Madelene Rönnmark, konferensservering

•

Annelie Hammarlund, cafébiträde

•

Emma Persson, cafébiträde

•

Nellie Unosson, cafébiträde

•

Susann Pettersson, cafébiträde
Marcus Lind och Gunnel Karlsson

14

Verksamhetsberättelse

FÖRSAMLINGSUTVECKLING
Statistik
Den 1 september 2020 hade församlingen 622 medlemmar.
Förändringar under verksamhetsåret
På bekännelse upptagna medlemmar
Inflyttade medlemmar
Summa nya medlemmar

2019-2020
7
10
17

2019-2018
13
12
25

2017-2018
7
5
12

Till andra församlingar utflyttade
Medlemmar som lämnat församlingen
Avlidna medlemmar
Summa avförda medlemmar

12
4
10
26

6
6
6
18

11
5
8
24

Församlingens medlemsantal den 31 augusti

622

631

624

Hembud
Följande församlingsmedlemmar har under året avlidit:
Gunvor Wirtén
Född den 4 juli 1930. Hembud den 7 september 2019.
Åke Weinerfelt
Född den 24 november 1922. Hembud den 12 oktober 2019.
Ingrid Andersson
Född den 21 december 1919. Hembud den 13 december 2019.
Robert Svärd
Född den 8 augusti 1965. Hembud den 24 december 2019.
Marianne Stake
Född den 7 februari 1923. Hembud den 7 februari 2020.
Torbjörn Lindelöf
Född den 3 februari 1937. Hembud den 15 februari 2020.
Sigge Olsson
Född den 31 maj 1924. Hembud den 11 april 2020.
Inger Svensson
Född den 1 maj 1941. Hembud den 15 april 2020.
Johan Norman
Född den 31 oktober 1970. Hembud den 22 juli 2020.
Gunilla Narbrink
Född den 30 december 1936. Hembud den 7 augusti 2020.
Vi tackar Gud för deras livsgärning och trogna insatser i vår församlings arbete.
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AVSLUTNING

V

id avslutandet av denna berättelse vill jag passa på att knyta an och följa upp något av förra årets
avslutande ord. Då nämnde jag det stora engagemang vi sett under året för våra bröder Abbas och Milad.
Detta engagemang har fortsatt också under detta år, om än i mindre omfattning och mer i det fördolda. I
december 2019 utvisades Abbas till Afghanistan men har sedan dess lyckats fly därifrån och befinner sig nu i ett
annat land på hemlig ort. Arbetet med att försöka hitta nya vägar för att han ska kunna återvända till Sverige pågår
fortfarande. Milad befinner sig fortfarande i Sverige och deltar i församlingslivet.
Även om mycket under året inte blivit som vi planerat så kan vi också konstatera att församlingen väldigt snabbt
lyckades ställa om och till exempel fira gudstjänst på nya sätt. Det skapades också snabbt rutiner för att ringa runt till
våra äldre medlemmar som hastigt blev ofrivilligt isolerade. Givetvis finns det många utmaningar kvar för oss att ta
tag i men viljan och öppenheten för att hitta nya vägar framåt är positiv. Inte minst gläds vi speciellt över de samtal
som precis har inletts mellan oss och Baptistförsamlingen om en eventuell gemensam framtid. Tanken på detta
leder mina tankar till det bibelord från Efesierbrevet 3 17-18 som vi hade som underlag för våra temagudstjänster
hösten 2016. Då liksom nu är vår längtan att vi som Jesu efterföljare ska berikas av varandras historia, erfarenheter,
fromhetstraditioner och uttryckssätt.
Därför vill jag falla på knä för Fadern, 15efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt
namn. 16 Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, 17 så
att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, 18 så att ni
tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna
Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. 20 Han som verkar i oss med
sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 21 hans är härligheten genom kyrkan och
genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.
14

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt oss alla.
Marcus Lind
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