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VISION
En kyrka för hela livet där mötet med Jesus 
Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

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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N är vi sammanställde föregående års 
verksamhetsberättelse var vår uppfattning 
att det var ett av de mer märkliga åren som 

församlingen sammanfattat. Nu ett år senare kan vi 
konstatera att vi nu sammanfattat ett år som varit ännu 
mer annorlunda. Dels på grund av allt det som inte 
har kunnat äga rum under året på grund av pandemin, 
dels på grund av allt det som hänt genom samgåendet 
mellan Linköpings första Baptistförsamling och 
Linköpings Missionsförsamling. Att denna process 
har kunnat äga rum och så gott som slutföras under ett 
verksamhetsår, då vi dessutom haft stora svårigheter 
att mötas, är en på flera sätt unik bedrift.

Samtidigt som vi nu blickar bakåt och reflekterar 
över det år som gått så blickar vi också framåt. Vår 
församling och hela samhället befinner sig i en tid då 
vi längtar och börjar återta allt det som varit förlorat. 
Vi kan inget annat göra än att klamra oss fast vid de 
öppningar som nu sker samtidigt som vi egentligen 
inte har några garantier för hur långvarig pandemin 
kommer att vara. Utmaningarna nu till skillnad från 
i början av pandemin är därför att hela tiden söka 
långsiktiga och hållbara lösningar. Lösningar som 
dessutom rymmer viss flexibilitet utan att vi samtidigt 
drunknar i planering av ett oändligt antal potentiella 
scenarier.

Marcus Lind

”VI LÄNGTAR OCH BÖRJAR ÅTERTA ALLT DET SOM VARIT FÖRLORAT”

INLEDNING
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GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR
Under året har Linköpings Missionsförsamling 
och Linköpings första Baptistförsamling gått 
samman och blivit Equmeniakyrkan Linköping. 
Baptistförsamlingens verksamhet fram till 
sista december 2020 har redovisats  separat 
i Baptistförsamlingens senaste årsberättelse. 
Missionsförsamlingens verksamhet fram till sista 
augusti 2020 har redovisats i Missionsförsamlingens 
föregående årsberättelse. Sedan oktober 2020 firades 
gemensamma gudstjänster och sedan januari 2021 
har verksamheten varit sammanslagen även om det 
formella samgående genomfördes 1 maj 2021.

Under hela verksamhetsåret har våra gudstjänster 
sänts på Youtube. Under september och oktober månad 
2020 tilläts ett begränsat antal deltagare på plats (upp 
till 50 stycken). Under perioden november 2020 till 
maj 2021 rådde hårda restriktioner p.g.a. Covid-19, 
varför vi endast sände gudstjänsterna digitalt med 
ett begränsat antal deltagare på plats. Under juni och 
första halvan av juli tilläts 50 deltagare och därefter 
kunde vi samla först upp till 100 och därefter 200 vid 
noggrannare beräkningar.

Predikanter vid gudstjänster i Equmeniakyrkan 
Linköping under verksamhetsåret:

• Marcus Lind – församlingskollegiet (18 gånger)
• Maria Linder – församlingskollegiet (12 gånger)
• Lars Hermansson – församlingskollegiet (9 

gånger)
• Linnea Hagby – pastor i Baptistkyrkan (3 

gånger)
• Eva Milton – församlingskollegiet (2 gånger)
• Staffan Hejdegard – pastor, Equmeniakyrkan 

Linköping (2 gånger)
• Saoud Bahhi – pastor, Equmeniakyrkan 

Linköping (1 gång)
• Mattias Elander – lekmannapredikant, 

Equmeniakyrkan Linköping (1 gång)
• Stina Holmgren – församlingskollegiet (1 gång)
• Per-Anders Olsson – pastor i Församlingen 

Treklangen (1 gång)
• Jonas Blidelius – lekmannapredikant, 

Equmeniakyrkan Linköping (1 gång)
• Rikard Roitto – pastor, Equmeniakyrkan 

Linköping (1 gång)
• Tomas Röjder – lekmannapredikant, 

Equmeniakyrkan Linköping (1 gång)

• Jörgen Tholander – pastor, Equmeniakyrkan 
Linköping (1 gång)

• Bernt Åkerblad – pastor, Equmeniakyrkan 
Linköping (1 gång)

Män predikade vid 37 tillfällen och kvinnor vid 24 
tillfällen. Denna fördelning har inte representativ för 
övrig medverkan i gudstjänsterna.

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 begränsat deltagande perioden september – 
oktober samt juni – augusti.

När det gäller digitalt deltagande kan vi konstatera 
att vi under verksamhetsåret har ökat antalet 
prenumeranter med 116. Det totala antalet visningar 
på 79 andakter och gudstjänster som sänts eller 
laddats upp under året har varit 23 869. Inklusive 
andra uppladdningar har vi totalt haft närmre 32 000 
visningar. I genomsnitt har varje visning pågått i 
knappt 20 minuter vilket motsvarar cirka en tredjedel 
av en genomsnittlig gudstjänst och dubbelt så länge 
som en genomsnittlig andakt.

Workshop för gudstjänstledare
Under våren genomfördes digitala samlingar 
för de som tackat ja till att leda gudstjänst under 
våren. Syftet var att erbjuda fördjupad kunskap om 
gudstjänstens funktion och innehåll samt rollen 
som gudstjänstledare. Under dessa träffar delades 
erfarenheter om syftet med att fira gudstjänst, 
upplägg, återkommande inslag, olika varianter av 
bön, inkludering, musikens roll och bredd, kyrkliga 
akter, högtidsgudstjänster, samt nådegåvornas 
plats och möjligheter i gudstjänsten. En avslutande 
samling skulle ske på plats i kyrkan och handla om 
kyrkorummets möjligheter, men denna fick skjutas 
upp på grund av begränsade möjligheter att samlas. 
Cirka 10-15 personer deltog i dessa samlingar, som 
leddes av olika anställda i församlingskollegiet.

Gudstjänstteman
Under året har vi i stort följt kyrkoårets teman då vi 
firat gudstjänst. Under fastan 2021 gjorde vi en serie 
digitala bibelstudier som knöt an till ett övergripande 
tema format från kyrkoårets teman för söndagarna. 

Vid fem tillfällen firades gudstjänst med alla åldrar. 
Antalet utökades inför verksamhetsåret även om vi 
inte riktigt nådde målet med sex sådana gudstjänster.
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Nattvard vid andakter och gudstjänster
I samband med söndagens gudstjänst har vi firat 
nattvard en gång per månad. Under perioder då vi 
endast firat digitala gudstjänster har nattvarden firats 
på distans. De som medverkat har firat på plats med 
särkalk. Då vi kunnat mötas på plats har måltiden 
också firats med särkalkar.

I slutet av maj och början av juni firades vid ett mindre 
antal tillfällen nattvard på plats i Baptistkyrkan.

Stilla veckan och påsk
Vi inledde stilla veckan med andakter måndag-onsdag. 
Även dessa var förinspelade och hade premiär på 
vår Youtubekanal varje dag kl 18. På skärtorsdagen 
firade vi getsemanegudstjänst samt gudstjänst på 
långfredagen och påskdagen.

Det kommande verksamhetsåret
Inför det kommande verksamhetsåret är stämningen 
hoppfull. De flesta restriktionerna är i skrivande stund 
hävda tack vare god vaccinationstäckning. Vi hoppas 
att det förblir så och att smittspridningen fortsätter på 
en låg nivå. En stor utmaning framöver är att hitta 
gemenskapen i den nya gemensamma församling 
som formats under året. Den andra stora utmaningen 
är att hitta hur vi på bästa sätt firar gudstjänster 
framöver. Vi kan se både för- och nackdelar med 
det digitala gudstjänstfirandet. Det möjliggör för 
fler att fira gudstjänst som annars inte hade kunnat 
göra det men vetskapen att vem som helst kan 
observera gudstjänsten påverkar också de som firar 
på plats i rummet. Vi behöver utvärdera, fundera och 
be över hur vi vill och ska hantera detta framöver i 
vår församling. Inte minst utifrån vårt långsiktiga 
mål om att fördubbla det genomsnittliga antalet 
gudstjänstdeltagare.

Alpha
Alpha är en grundkurs i samtalsform om kristen tro. 
Före pandemin hade de engelsktalande inspelade 
föreläsningarna uppdaterats och genom fungerande 
digitala mötesverktyg kunde Alpha Online därför 
genomföras under pandemin. I Equmeniakyrkan 
Linköping genomfördes en kurs bestående av tolv 
digitala träffar via Zoom med sex deltagare och tre 
ledare: Anna Rangsjö, Jörgen Tholander och Maria 
Linder. Några deltagare var nya i den kristna tron, 
medan flera av deltagarna hade stor kyrkvana men 
kände behov av att mötas och samtala mera om tron 
under pandemin.

Elva träffar genomfördes på tisdagseftermiddagar 

i 1–1,5 timma då vi hade en inledningsrunda, såg 
dagens föreläsning, samtalade i smågrupper och bad 
tillsammans. En förlängd träff med fokus på helig ande 
genomfördes en söndagseftermiddag då vi samtalade 
om nådegåvor, såg en föreläsning om att bli fylld av 
Anden och hade en gemensam bönestund med olika 
digitala och enskilda bönestationer. De deltagare som 
ville kunde förlänga denna samling ännu mer genom 
deltagande i gudstjänst, kyrkkaffe och ytterligare tre 
Alpha-föreläsningar. Utöver detta fick deltagarna 
varje vecka ett mejl med en hälsning, bibelord samt 
länk till nästa veckas föreläsning för möjlighet att se 
och reflektera över den i förväg. I en orolig tid blev 
detta en fast punkt i tillvaron som bemötte behov av 
fokus och fördjupning.

Marcus Lind & Maria Linder

BAPTISTFÖRSAMLINGEN
Det var ett festligt 150-årsjubileum för Linköpings 
första Baptistförsamling året innan pandemin bröt 
ut. Sedan blev förändringarna väldigt omtumlande 
på många sätt. 2021 innebar slutet på det gamla och 
öppningen mot något nytt. Det blev glädjande för 
många att lokalerna med alla dess minnen blir kvar 
och kommer till fortsatt användning.

Våndan i förändringsarbetet hade börjat långt 
tidigare. Insikten om att det inte fanns tillräckligt 
många som orkade göra sina frivilliginsatser växte sig 
allt tydligare. Därför var församlingen förberedd och 
medveten om behovet av en bra lösning. 

Inledande kontakter med dåvarande Missionskyrkans 
ledning om möjlighet till samgående genomfördes 
i juni 2020. Efter sommaren 2020 togs beslut i 
församlingsmöte med önskan att genomföra ett 
fullständigt samgående och bilda en gemensam 
församling, som också mottogs positivt av 
Missionsförsamlingen. Avsikten var att bilda en 
gemensam församling, Equmeniakyrkan Linköping. 
För att genomföra samgåendet har det under hösten 
2020 bildats en samrådsgrupp som speciellt under 
våren 2021 organiserat och genomfört överflyttning 
av medlemmar, personal samt tillgångar i form av 
fonder och byggnader. Samrådsgruppen består av 
Arne Kullbjer, Lena Josefsson och Pether Nordin från 
Baptistförsamlingen och Anna Gardström, Marcus 
Lind, Anders Erlandsson och Magnus Thorstensson 
från Missionsförsamlingen. Projektledare är Per 
Rydwik. I samband med respektive församlingars 
årsmöten i november 2021 avses sammanslagningen 
bli fullständigt genomförd. 

Ingen kan säga annat än att vi i Baptistförsamlingen 
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blivit väl mottagna i den utvidgade gemenskapen. Det 
hade märkts ännu mer för de flesta om det inte varit 
för att vi inte kunde träffas fysiskt. Men de anställda 
blev väldigt hjärtligt mottagna och det har aldrig varit 
svårt att arbeta tillsammans.

Frida Blomberg, som varit församlingsföreståndare, 
valde att gå vidare, vilket är naturligt när man är så 
ung och har arbetat så länge på en plats. Linnea Hagby, 
som vikarierade under Fridas föräldraledighet, hade 
ett avtal som gick ut den sista mars. Hon såg tiden i 
församlingen som en prövotid kring sin kallelse. När 
hon avtackades berättade hon att hon tryggt landat i att 
pastorsjobbet inte var något för henne. Predika tycker 
hon om, men allt annat som pastorer ska klara av vill 
hon med full respekt lämna åt andra. Lars Hermansson 
har verkat som församlingsföreståndare under Fridas 
föräldraledighet. Bibbi Åhman och Lars Hermansson 
har gått in i fortsatt tjänst i Equmeniakyrkan. 

Samarbete fanns ju långt innan sammanslagningen. I 
många år har vi haft gemensamma gudstjänster, inte 
minst under sommarveckorna. Digitala gudstjänster 
kräver större insatser, både vad gäller arbetsinsats och 
ekonomi. Den goda kvaliteten på Missionskyrkans 
sändningar gjorde det enkelt att säga ja till att ansluta 
sig till dem. 

De flesta verksamheter och engagemang har haft sina 
motsvarigheter hos varandra. Det har bara varit att 
lära sig lite nya begrepp och ansluta sig till det större 
sammanhanget. Alla gruppmedlemmar har erbjudits 
fortsatt medverka i Equmeniakyrkan. Det gäller 
Församlingsrådet, Omsorgsgruppen, kyrkvärdar osv. 
Att några valt att inte deltaga är en annan sak och det 
ska naturligtvis respekteras.

Det enda området där Baptistkyrkan varit mest på 
hugget har varit det internationella engagemanget. 
Det lilla men trogna Missionsrådet kunde stimulera 
de som längtat att sätta fart på en internationell 
grupp i Equmeniakyrkan. Tyvärr fick den mest 
missionserfarne av baptisterna, Klaus Koberstein, 
flytta hem till Herren innan vi kom igång. 

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i 
evighet. (Hebr.13: 8) De mänskliga formerna och 
omständigheterna skiftar, men Guds ord och löften 
står fast för alla tider. 

Må Herren välsigna Linköping och vår fortsatta 
församlingsgemenskap.

Arne Kullbjer

SAMRÅDSGRUPPEN
Samgåendet mellan Linköpings Missionsförsamling 
och Linköpings Första Baptistförsamling inleddes i 
början av hösten 2020 och mer konkret i och med att 
Baptistförsamlingen på ett församlingsmöte den 15 
september beslutade om att tillsätta en samrådsgrupp 
för fortsatta samtal och gudstjänstgemenskap med 
Missionsförsamlingen.

Missionsförsamlingen utsåg fyra representanter 
till samrådsgruppen: Anna Gardström, Anders 
Erlandsson, Marcus Lind och Magnus Torstensson. 
Baptistförsamlingen representerades av Arne Kullbjer, 
Lena Josefsson och Pether Nordin. Efter ett par möten 
i gruppen lyftes frågan från Baptistförsamlingen 
att tillsätta en projektledare för att samordna och 
hantera alla frågor under den kommande processen. 
Undertecknad tillträdde i början av december efter 
förslag från Baptistförsamlingens representanter. 

Tidplanen som utarbetades var tight utifrån att 
Baptistförsamlingen var angelägna om en snabb 
process och som ändå måste innehålla alla formella 
beslut som behöver tas för att genomföra ett 
samgående. Arbetet blev intensivt runt årsskiftet 
för att förbereda beslut inför Baptistförsamlingens 
första beslut på årsmötet i slutet av januari och 
Missionsförsamlingens beslut på ett församlingsmöte 
i mitten av februari. Efter dessa beslut tillskrevs 
Equmeniakyrkan för att godkänna att överföringen av 
fastigheter och tillgångar till Missionsförsamlingens 
juridiska person, som efter samgåendet utgör den 
gemensam församling med det föreslagna namnet 
Equmeniakyrkan Linköping. Det sista formella 
beslutet enligt stadgarna tog Baptistförsamlingen i 
mitten av april varefter samgåendet kunde en gå in i 
en mer praktisk genomförandefas.

Parallellt med den formella processen arbe-
tade samrådsgruppen med interna processer 
som förberedelser inför samgåendet den 1 maj 
2021. Samrådsgruppen tillsatte arbetsgrupper 
med representanter för båda församlingarna 
för en verksamhets- och organisationsöversyn, 
förberedelser inför medlems-, personal- respektive 
ekonomiövergången samt administration av 
hyresavtal kopplat till hyresgästerna i Baptistkyrkan. 
Dessutom tillsattes en arbetsgrupp för översyn 
av stadgarna för den gemensamma församlingen. 
Samtliga arbetsgrupper hade en förhållandevis kort 
arbetsprocess under våren med tanke på den tighta 
tidplanen.

Efter att de formella besluten tagits kunde 



7Verksamhetsberättelse

samgåendet genomföras med början den 1 maj 2021 
då verksamhet, medlemmar och personal övergick till 
den gemensamma församlingen. Av de tre anställda 
i Baptistförsamlingen valde Lars Hermansson och 
Bibbi Åhman att följa med till den gemensamma 
församlingen, medan Frida Blomberg valde att inte 
följa med utan blev därmed uppsagd pga arbetsbrist 
efter avslutad föräldraledighet den 30 juni.

Ansökan om byte av ägare till de båda fastig-heterna 
Baptistkyrkan och Betaniakapellet i Ledberg skickades 
in i mitten av april och efter komplettering i slutet av 
maj kom kort därefter besluten om ändrade lagfarter 
från Lantmäteriet. Samrådsgruppen tog tidigt ställning 
för att en diskussion om fastigheternas framtid inte 
skulle blir ett hinder för samgåendet utan fastigheterna 
skulle ingå i den gemensamma församlingen. 
Missionskyrkan, numera Equmeniakyrkan, blir 
församlingens huvudkyrka. Baptistkyrkan blir 
fortsättningsvis församlingens kyrka för mindre 
samlingar, hyrs även fortsättningsvis ut till Babettes 
Kafferi & Bageri och studenterna i lägenheten 
samt kan hyras ut till konferenser och konserter via 
konferensbolaget och att hyra ut kontorsutrymmet till 
en ny hyresgäst. I kapellet i Ledberg kommer även 
fortsättningsvis scoutverksamheten att bedrivas.

I och med den 31 augusti avslutas den ekonomiska 
förvaltningen i Baptistförsamlingen och resterande 
tillgångar, fonderade medel och skulder går över till 
den gemensamma församlingen.

Under hela samgåendeprocessen har samrådsgruppen 
informerat och kommunicerat bland annat genom 
skriftlig information till samtliga medlemmar i de 
båda församlingarna i slutet av december och inför 
samgåendet 1 maj samt vid års- och församlingsmöten, 
i arbetsgrupper och genom personliga samtal.

Arbetet i samrådsgruppen, i arbetsgrupper och i hela 
samgåendeprocessen har gått väldigt bra och smidigt, 
mycket tack vare den goda viljan och samsyn i många 
frågor. Ett stort tack till alla som deltagit och bidragit.

Per Rydwik

KONFIRMATION
Verksamhetsåret inleddes med att föregående års 
konfagrupp konfirmerades 2020-09-13 (se föregående 
verksamhetsberättelse). Årets konfirmandgrupp 
bestod av åtta konfirmander från Equmeniakyrkan 
Linköping, två från församlingen Treklangen och en 
från Equmeniakyrkan Skeda. Agnes Roitto, Linnea 
Hultman Araya, Maria Linder, Per-Anders Olsson 
och Åsa Nyström var ledare.

Konfirmanderna möttes tre fredagar och en söndag 
i månaden. I början fick vi träffas på plats anpassat 
efter rådande restriktioner, såsom att använda 
handsprit och hålla avstånd. Istället för att ha fika, 
undervisning, lekar och andakt i fyra olika mindre 
rum flyttades samtliga moment till den större lokalen 
Ängen för att minska trängsel vid förflyttningar. En 
hajk genomfördes i Skeda 2020-09-26 – 27, men på 
denna gudstjänst samt på bibelutdelningen 2020-10-
11 fick endast 50 personer närvara.

Från november till april fick endast åtta personer 
samlas, varpå konfan blev digital via Google Meet. 
Lektionstiden minskade till 1,5 timma för att alla 
skulle hinna hem efter skolan och orka vara aktiva 
via skärmarna. Vi hann igenom all undervisning som 
planerats, men mer tid lades till samtal i smågrupper 
och ”stumma” rörelselekar till musik lärdes ut. 
Under förutsättningarna fungerade omställningen 
väl tack vare ledares och konfirmanders flexibilitet 
och kreativitet. Det tråkigaste var dock att denna 
pratsamma och livliga grupp istället fick samlas med 
”mute”-knappen på.

I april möttes vi på plats två tillfällen, då dessa 
åttondeklassare hunnit bli ett halvår äldre sedan sist 
vi sågs. Personlig lockdown utlystes i Östergötland 
samma dag som ett covid-anpassat helg-konfaläger 
exkl. övernattning skulle ske i kyrkan. Lägret blev 
därmed online, då vi mötte några andra konfagrupper 
samt planerade avslutningshelgen. Konfafesten i 
Equmeniakyrkan Skeda och konfirmationshögtiden 
i Equmeniakyrkan Linköping flyttades från maj till 
2021-08-21 – 22, där närmsta anhöriga fick närvara 
med tilldelade sittplatser. I samband med detta 
döptes två konfirmander och sex konfirmander blev 
medlemmar i Equmeniakyrkan Linköping.

Maria Linder

T-GRUPPER
T-grupp är en mindre gemenskap att samlas i, oftast 
i hemmen. I T-gruppen delas gemenskap, ofta kring 
en enkel måltid, man delar samtal kring vardag och 
tro samt ber tillsammans. Under året har T-grupperna 
utmanats av pandemin och nya former har vuxit fram. 
En del T-grupper har tagit paus under pandemin och 
behöver nu startas upp igen. En del T-grupper har 
träffats utomhus när vädret har tillåtit. Några T-grupper 
har träffats digitalt och fortsatt med sina träffar på ett 
säkert sätt under pandemin. Här vill jag särskilt lyfta 
fram ”unga vuxna”-grupperna som ett gott exempel. 
Ett alternativ till att träffas i hemmen har varit att 
använda våra lokaler i kyrkan till T-gruppens träffar 
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och några T-grupper har provat på det alternativet. 
Idag finns det 11 T-grupper i församlingen samt en 
som är i startgroparna. Utmaningen för T-grupperna 
inför kommande år är att återstarta grupperna som 
inte har varit igång under pandemin. T-gruppen ger 
möjlighet till att få finnas i ett litet mindre sammanhang 
och på så vis fördjupa församlingsgemenskapen och 
tron. T-grupperna kan på så sätt vara ett redskap i att 
bygga vår nya stora församling. Är du intresserad av 
att delta i en T-grupp är du välkommen att ta kontakt 
med någon av oss.

T-gruppsinspiratörerna Staffan Hedjegaard, Eva 
Elander, Maria Linder och Viveka Filipsson.

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 avgick under året som 
ordförande för Linköpings Kristna Råd efter två år 
på posten. 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 vi deltagit i de 
senaste åren.

När det gäller våra samarbetsavtal så har arbetet med 
Domkyrkan och S:t Lars församling fortgått men ingen 
mässa i gemenskap har firats på grund av aktuella 
restriktioner. Avtalet gick ut sista december 2020 och 
vi hade för avsikt att få till ett nytt avtal under våren 
då ny domprost tillträdde i Domkyrkoförsamlingen i 
slutet av januari. Den nya domprosten tyckte dock inte 
att det behövdes ett avtal för den form av samarbete 
som vi har i dagsläget och förordade istället ett fortsatt 
gott samarbete utan formellt avtal. Detta var inte 
vad vi i församlingen hade önskat då vi ansåg att ett 
avtal medför kontinuitet och gör samarbetet mindre 
personberoende. Samtidigt har vi tillsammans med de 
andra två församlingarna försökt se möjligheter även 
i detta och kommer därför att i oktober 2021 prova 
att fira en kvällsmässa i gemenskap. Förhoppningen 
är att stärka gemenskapen mellan församlingarna och 
på så vis förankra samarbetet mer i församlingarna än 
mellan de anställda.

Församlings¬föreståndaren har regelbundet träffat 
församlingsherdarna från respektive församling. 

Församlingsstyrelsen och församlingsråden från de 
svenskkyrkliga församlingarna träffades i mars 2021.

Marcus Lind

LEDNINGSGRUPP MUSIK
Ledningsgrupp Musik har bestått av ledamöterna 
Magnus Wedberg, Jacob Wessbo, Maria Lundgren, 
Daniel Grönbäck, samt Johan Gunnarsson som 
sammankallande. 

Under detta år har musikgrupperna i församlingen i 
stort sett fått pausa sin verksamhet på grund av den 
pågående pandemin. Ett exempel är kören som i 
början på hösten 2020 övade i en mindre konstellation 
i kyrksalen med stort avstånd emellan där målet var en 
ett framförande i slutet av oktober. Men strax innan i 
mitten på oktober kom folkhälsomyndighetens besked 
som också omöjliggjorde detta tyvärr. Resterande del 
av året har sedan musikverksamheten i gudstjänsten 
fått lösas av ett fåtal personer så att det totala 
antalet medverkande i gudstjänsten inte översteg 
åtta personer. Detta har inneburit att en rad olika 
konstellationer har deltagit under ledning av Jacob 
Wessbo i alla de gudstjänster och andra samlingar 
som har sänts digitalt från kyrksalen. 

Under våren 2021 meddelade vår församlingsmusiker, 
Jacob Wessbo, att han slutar sin tjänst här i 
församlingen efter sommaren. Jacob har tjänstgjort 
i vår församlings sedan 2008 och detta innebär att 
hans gärning kring att eda musikverksamheten har 
gjort ett fantastiskt och på många sätt unikt avtryck 
i församlingen. Vid gudstjänsten den 19 september 
2021 fick vi, tack vare lättade restriktioner äntligen 
möjlighet att fylla kyrksalen och fira en gudstjänst 
fylld av musik och musikgrupper där Jacob var en 
given deltagare och där alla blev påminda om det rika 
musikliv som församlingen har. Efter gudstjänsten 
avtackades Jacob med tal, musik och sånger med 
nyskrivna sångtexter till Jacobs ära. 

En rekryteringsprocess inleddes och denna pågår 
också under hösten 2021 där målet är att hitta 
lösningen som kan ta vid i Jacobs fotspår, men med 
nya fötter som kommer utforma musiklivet på ett nytt 
spännande sätt. Tills dess så används både externa 
och interna vikarier som ledare för bl.a. våra körer, 
vilket de gör på ett fantastiskt gott sätt.

Johan Gunnarsson

Ljudgruppen
Ljudgruppen som är en del av ledningsgrupp musiks 
ansvarsområde har detta år fått fortsätta sin uppgift att 
på grund av pandemin sänds gudstjänsterna digitalt via 
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en youtube-kanal. Resultatet har uppskattas av många 
och kvalitén på gruppens produktioner har varit långt 
över förväntan. Under hösten 2020 införskaffades 2st 
fjärrstyrda och fastmonterade kameror till kyrksalen. 
Tack vare dessa kameror samt ett fantastiskt insatts av 
ljudgruppens systembyggare då räcker det numera att 
ha 2-3 tekniker för att hantera både bild, ljud och texter 
för en komplett webbsändning. 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 ca 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. 

Läsåret 20/21 blev väldigt annorlunda för Revoice. 
Med anpassningar till de restriktioner som gällde 
hösten 2020 så satte vi ett tak på max 50 medlemmar 
inför höstterminen. Vi valde också att inte ta in några 
nya medlemmar då vi redan var närmare 50 personer i 
kören. Vi bytte även övningslokal från musiksalen till 
kyrksalen för att vi skulle kunna få plats och samtidigt 
hålla två meters avstånd. Trots alla begränsningar så 
gjorde vi vårt bästa för att upprätthålla en känsla av 
gemenskap och vara en samlingspunkt för unga vuxna, 
något som var välbehövligt för vår medlemmar som 
nu ofta satt isolerade hemma och studerade. 

Vi gjorde ett framträdande under hösten i samband 
med en gudstjänst i oktober. Planen var att ha en 
videosänd konsert i november men tyvärr blev vi 
tvungna att avbryta terminen i slutet av oktober då 
restriktionerna ändrades och all verksamhet var 
tvungen att ställas in. Då samma restriktioner även 
gällde våren så blev även den terminen inställd. 

 Under våren 2021 så slutade både Emelie Hallman och 
Jacob Wessbo som körledare i Revoice. Anna Weister 
Andersson tillfrågades och tog över körledarrollen 
inför hösten 2021.

Lovisa Kienzler

Församlingskören
Inför verksamhetsåret 2020-2021 var det väldigt 
oklart om kören överhuvudtaget kunde börja med 
övningar igen. Körövning har visat sig vara en 
aktivitet där coronaviruset lätt sprider sig. Därför 
hade Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda 

riktlinjer för körsång som bland annat innebar att 
körsångarna skulle stå med två meters mellanrum. Av 
den anledningen fick kören öva i kyrksalen i stället för 
musiksalen och det visade sig vara utmanande men 
också utvecklande att sjunga så långt ifrån varandra. 
Alla var dock väldigt glada över att kunna sjunga 
tillsammans igen.

Kören vande sig så småningom vid att stå utspridd och 
sjunga och två gudstjänstuppsjungningar hanns med i 
september. Efter det var siktet inställt på alla helgons 
dag. En kombination av stor utveckling i kören och 
att konserter visade sig svårt att genomföra gjorde att 
kören satte svårighetsgraden högt inför gudstjänsten 
på alla helgons dag. Satsningen verkade bli lyckad 
och kören såg fram emot att sjunga. Tyvärr skärptes 
riktlinjerna ännu mer vilket gjorde att kören dagen 
innan alla helgons dag fick avbryta sin verksamhet 
för resten av verksamhetsåret. Det var såklart väldigt 
tråkigt men samtidigt nödvändigt.

Övningen på tisdagen innan alla helgons dag visade sig 
bli den sista övningen med Jacob Wessbo som ledare 
eftersom han efter 13 år som församlingsmusiker 
i augusti 2021 avslutade sin tjänst. Det var såklart 
ett snöpligt slut på tiden med Jacob som ledare. 
Glädjande är dock att en ny ledare i Astrid Tingström 
hann bli klar inför höstterminen 2021.

Jacob Wessbo

LEDNINGSGRUPP DIAKONI, OMSORG, 
SAMHÄLLE
Verksamhetsåret startade med en förhoppning om att 
mycket av det som DOS ansvarar för, skulle kunna 
starta upp igen. Så blev fallet för Värkliga människor 
och SFA, som hann att träffas några gånger under 
september och oktober – innan all gruppverksamhet 
ställdes in i november.

Besök på äldreboenden och servicehus var sedan våren 
2020 inställda och diakons närvaro på Crossroads 
pausad pg a korttidspermittering. 

Ledningsgruppen ansvarade för en gudstjänst i 
oktober med temat Diakoni – när och fjärran, med 
vittnesbörd om diakoni i vardagen här hemma och via 
Andrea Hermansson på länk, i Ecuador.

Via telefonsamtal med de äldre, både av diakon men 
också av alla de som finns i Väntjänsten, kunde vi ändå 
ha en regelbunden kontakt med många. Väntjänsten 
är en mycket värdefull tillgång i det diakonala arbetet 
där omsorgen om andra/ varandra blir tydlig.

De många samtalen har visat på att isoleringen har 
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varit svår, längtan efter barn och barnbarn samt 
gemenskapen i församlingen har varit stor. Men det 
har också blivit tydligt hur många av de äldre lärt sig 
hantera internet och där våra gudstjänster på Youtube 
har öppnat upp för nya och glädjande möjligheter till 
att vara delaktiga i församlingslivet.

Den årliga utdelningen av julblommor till alla som 
fyllt 80 år sköttes av kretstjänare och församlingens 
anställda. I år dock utan längre besök, det blev en 
hälsning vid ytterdörren.

Det julfirande som vi brukar bjuda in till kunde vi inte 
genomföra, men pastorerna som var i tjänst under 
jul hade personliga kontakter där det önskades eller 
behövdes.

Under senare delen av våren, när vaccineringarna 
kommit igång, kunde vissa hembesök genomföras på 
ett säkert corona- avstånd.

Under sex veckor i somras kunde vi ha Öppet hus 
på tisdag och torsdag eftermiddag, med fika och 
gemenskap och något enkelt program, och en ansvarig 
värd från bl a DOS, servicegrupp och jouransvariga 
pastorer. Värdefulla samlingar som det kom mellan 
fem och femton personer till varje gång.

Ledningsgruppen har haft digitala träffar ca en gång 
per månad och under våren hade vi en träff med 
ansvariga för omsorgen i Baptistförsamlingen, för att 
se hur vi kan få till en gemensam syn och verksamhet 
för diakonin. En första träff med intresserade av ett 
missionsråd/ internationell grupp skedde under våren.

Nu ser vi fram emot ett verksamhetsår med färre 
restriktioner och möjlighet att erbjuda gemenskap på 
olika sätt, fortsätta det diakonala arbetet och finnas 
med i det som är vår nya församling; Equmeniakyrkan 
Linköping.

Eva Milton

Gemenskapseftermiddag
Också detta verksamhetsår har pandemin påverkat 
oss alla. I Gemenskapseftermiddag, där vi träffas 
varannan tisdag, har vi inte kunnat mötas sedan 
mars 2020. Vi har förstått att många har saknat den 
gemenskapen. Genom brev och telefonsamtal har vi 
försökt hålla kontakten. Glädjande nog har vi sedan 
mitten av september återigen kunnat träffas och vi ser 
fram mot en ny termin.

Irene Dahlberg

Internationellt Fokus
Vid sammanslagningen av församlingarna var det 
internationella arbetet relativt lågmält då man inte haft 
aktiviteter under pandemin. I Baptistförsamlingen har 

missionsrådet under den senaste tiden minskat i storlek 
och i Missionsförsamlingen har det under många år 
inte funnits någon specifik grupp för internationellt 
fokus men strax innan pandemin valdes Erika 
Wessbo för att sammankalla och bilda en eventuell 
grupp. Med draghjälp av ledningsgruppen DOS har 
nu Baptistförsamlingens forna missionsråd och Erika 
Wessbo inlett samtal för ett framtida arbete för att öka 
församlingens internationella engagemang. I Medljus i 
juni delades en historisk översikt över församlingarnas 
missionsengagemang och i det inslaget efterfrågades 
också medlemmar med intresse för internationellt 
missionsarbete. I september formades gruppen som 
nu kallas “Internationellt Fokus” som till en början 
blir en arbetsgrupp under DOS. Syftet med gruppen 
är att påbörja samtal och bjuda in fler medlemmar 
in i utvecklingen av församlingens missionsintresse. 
Målet med ett starkare missionsengagemang är att visa 
på att vi är en församling i stark gemenskap med andra 
församlingar ute i världen, att sprida kunskap och 
hälsningar tillbaka till församlingen och att påverka 
vårt givande och budgeterat givande i en internationell 
riktning. Den 17 oktober kommer gudstjänsten gästas 
av en talare från Equmeniakyrkan Internationellt och 
då kommer församlingen få ställa frågar och dela sina 
funderingar kring det internationella arbetet. 

Även utan en formell grupp har församlingen visat 
ett internationellt stöd, inte minst för situationen 
i Afghanistan. Under sensommaren sändes också 
missionärerna Petter och Andrea Hermansson ut till 
Ecuador. 

Gruppen för Internationellt Fokus ser framemot ett 
fortsatt arbete som precis påbörjats.

Erika Wessbo

RPG
RPG Equmeniakyrkan 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 Equmeniakyrkans arbete i 
lokalsamhället.

RPG-föreningen bildades den 11 januari 2018 genom 
beslut på ett bildarmöte och antog egna stadgar och 
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egen ekonomisk förvaltning.

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
Tyvärr drabbades RPG, likt alla andra organisationer 
i samhället, av den fortsatta Coronapandemin. Det 
betydde för vår del att programverksamheten upphörde 
f r o m den 19 mars 2020 t o m verksamhetsåret 2021 
slut.  Lyckligtvis, under sommaren, kunde dock 
”Musikpatrullen” med tre ungdomar, vara aktiva 
med musikprogram på olika äldreboenden. Detta 
var verkligen en efterfrågad verksamhet som kunde 
anpassas till pandemin. RPG, Studieförbundet Bilda 
och Linköpings kommun finansierade patrullen.

Vår förening har under flera år varit aktivt representerad 
i Kommunala pensionärsrådet, KPR och i Regionens 
pensionärsråd, RPG, samt i dess beredningsgrupper. 
RPG som riksorganisation är också remissinstans för 
regeringens förslag som berör gruppen pensionärer.

I Linköping har vi ett nätverk mellan de fyra RPG-
föreningarna för viss gemensam planering. I detta 
nätverk är vår förening i Equmeniakyrkan aktiv.´

Ett stort tack till alla i RPG Equmeniakyrkan för 
värdefulla insatser under det gångna verksamhetsåret. 
Vi har inte kunnat träffas fysiskt, p.g.a. pandemin, 
inför intressanta program och god gemenskap runt 
kaffeborden. Telefonsamtal och glada tillrop har dock 
gjort att isoleringen ändå blivit uthärdlig. Nu ser vi 
fram emot att restriktioner upphör och att vi skall 
kunna träffas och umgås som tidigare!

Lars Eklund

LEDNINGSGRUPP SERVICE
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. 
Plötsligt förändrades tillvaron för servicegrupperna 
när inga 70+:are skulle beblanda sig med andra. 
Restriktionerna blev många och ändrades flera gånger 
under året. Informationen berördes också eftersom 
nästintill är alla över 70 år som sitter där på dag- och 
kvällstid. Personalen tog över bemanningen.

Medelåldern är hög i våra grupper, så vi blev väldigt 
sårbara. Vi behöver bli fler, det är något som står högt 
upp på vår önskelista inför nästa år. Utmaningen är att 
få fler unga, 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. Innebär bl.a. 
att hantera kalendervisa och inkommet material för 
värdering och ett organiserat upplägg inför arkivering. 
Fortsatt hantering av en stor mängd material av 
skiftande ämnesområden i samband med bl.a. 
personalförändringar. Dessutom under året inlämnat 
material. Som en följd av den nybildade församlingen 
har kontakter tagits med f.d. Baptistförsamlingen för 
utbyte av tankar omkring övergång och framtid.

Viktigt att ha tillgång till kontinuerligt flöde av 
antaget 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.

Carl-Gustav Bergström
Kyrkvärdarna
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.
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Det här verksamhetsåret har varit väldigt annorlunda. 
I stort sett hela tiden har vi inte tjänstgjort mer än ett 
tag under hösten 2020. Då kunde vi fira gudstjänst 
med 50 personer närvarande och då fanns kyrkvärdar 
på plats.  Det har också funnits kyrkvärdar vid 
begravningsgudstjänster. 

Vi i Equmeniakyrkan är en församling, som vill 
växa i antalet medlemmar och i sin kristna tro. Detta 
verksamhetsår har vi fått många nya medlemmar bl.a. 
genom samgåendet med Baptistförsamlingen. Det har 
också gjort att vi fått nya kyrkvärdar i våra grupper 
och det i sin tur gör att vi inte behöver tjänstgöra varje 
gång det är vår grupps tur. 

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 när vi får chansen att vara på 
plats. 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 detta året snart går över i något mera 
”normalt”.

Antalet kyrkvärdar är 29 st delade på 5 grupper. Några 
delar på sin plats, så totalt 37 personer är involverade. 
Till det kommer 8 ersättare. 

Birgitta Jacobsson
Golvgruppen
Under verksamhetsåret och under rådande pandemi 
har golvgruppen valt att inte utföra någon golvvård. 
Planeringen är att under hösten 2021 undersöka 
och sedan genomföra behandling av dom golvytor 
som är i störst behov av vård, t.ex. Martas Café och 
Mariasalen.

Magnus Antonsson

Vaktmästargruppen
Efter ca 18 månader utan någon verksamhet så har 
vi äntligen anledning att dra ihop Vaktmästarna 
igen. Viss verksamhet har vi förvisso haft, som 
Covidvaccinationscentral i kyrksalen, men då vi inte 
haft gudstjänster med besökare i kyrkan så har vi 
kunnat ha allt kvar och inte behövt möblera om till 
söndagarna. Och tur var väl det på något sätt. Alla 
medlemmar i gruppen skulle ju hålla sig hemma, i 
avskildhet och inte träffa andra. Vi skulle eliminera 

risken att sprida sjukdomen vidare. Den lilla möblering 
som behövde göras skötte Patrick på sina timmar och 
mot slutet av permitteringsperioden så gick Patrick 
upp på 100 procent tjänstgöring. Mycket för att finnas 
på plats i kyrkan under vaccinationerna. 

Men nu… nu bokar vi in konferenser och konserter igen. 
Fortfarande i lite försiktig takt, men julkonserterna 
strömmar in och behovet av vaktmästare ökar. Tyvärr 
har skaran decimerats under dessa 18 månader till att 
bli en liten grupp på ca 5-7 personer. Vår förhoppning 
är att fler vill komma och hjälpa till med möblering 
och andra sysslor i kyrkan. Att fler vill komma hit och 
vara med i vår gemenskap. Detta innebär för att de 
som är verksamma i andra verksamheter inte längre 
kan ta för givet att det är möblerat som man vill ha 
det när man kommer till lokalen man ska vara i. Det 
kommer också att innebära att vi alla måste hjälpa till 
att återställa rummen till hur de var när man kom, då 
ingen kommer för att ändra till nästa morgon. Inga 
vaktmästare kommer att komma in på kvällen och 
plocka undan efter vår egna verksamhet, eller den 
externa verksamheten. I alla fall inte på samma sätt 
som förr. Det blir nu ett kollektivt ansvar att se till att 
vår kyrka är och förblir en plats där man känner att 
det är fint och välordnat. Att inga möbler står hur som 
helst när man tittar in i rummen. 

Vår uthyrningsverksamhet är nu viktigare än 
någonsin. Pandemin har tärt på ekonomin och vi 
behöver alla kunder vi kan få för att klara framtiden. 
Låt oss gemensamt hjälpa varandra att behålla en 
inbjudande och välkomnande kyrka.

Lars-Åke Andersson och Patrick Nilsson

LEDNINGSGRUPP CAFÉ OCH KONFERENS
Pandemin har tvingat verksamheten i café och 
konferens att gå på sparlåga under året. Personalen 
har varit permitterad i hög grad, beläggningen i 
konferensbolaget har varit en bråkdel av tidigare år 
och caféets öppettider har också varit reducerade. 
Att hålla igång verksamheten trots den minskade 
bemanning har varit en stor utmaning och vi är glada 
för den flexibilitet som personalen har visat under 
året. Varmt tack!

Den lägre beläggningen har inte bara varit negativ, 
det har också gett en möjlighet att se över våra 
konferenslokaler, uppdatera utbudet i caféet och 
prova några nya produkter. 

Ett annat stort glädjeämne under året har varit att 
vårdcentralerna i centrum och Region Östergötland 
valt att förlägga vaccinationer till kyrkans lokaler. 
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Detta har både varit en välkommen intäkt och ett 
meningsfullt bidrag i kampen mot pandemin.

När vi nu lägger 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 har onekligen varit ett speciellt år även 
för ledningsgrupp fastighet. Normalt är det mycket 
folk som rör sig i våra lokaler under ett år men detta år 
har präglats av pandemin. Begränsad verksamhet och 
därmed också begränsad ekonomi i Konferensbolaget 
har gjort att vi delvis gått lite på sparlåga för att 
hushålla med utgifter. Förhoppningsvis går vi nu mot 
tider där verksamheten återvänder till ett normalläge 
och därmed aktualiseras också behoven av fler projekt. 

Det gångna verksamhetsåret har som ovan nämnts 
karakteriserats av sparsamhet. En stor förändring 
är sammanslagningen med Baptistförsamlingen. 
Vi har nu tre fastigheter att förvalta och utveckla. 
Fastighetsgruppen har därmed också utökats med en 
person väl insatt i fastighetsfrågor för Baptistkyrkan 
och kapellet i Ledberg .    

Inför kommande verksamhetsår har vi två större 
projekt framför oss. Det ena är att vi kommer att byta 
ut såväl Larm- som Passersystem under hösten. Det 
system vi har idag med kort har funnits med sedan 
kyrkan byggdes. Vi har under flera år haft problem 
med att både få fram nya passerkort som att finna 
reservdelar när något går sönder. Dessutom rullar 
systemet på en IT miljö som inte låter sig uppgraderas. 
Det andra större projektet är att vi tyvärr råkat ut för en 
vattenskada i Idrottshallen. Hallen är för närvarande 
stängd men vi hoppas kunna öppna upp den under 
november månad.  Även detta en lite tråkig kostnad 
men det tydliggör också att kyrkobyggnaden behöver 
underhållas efter dryga 25 år för att vi fortsatt ska 
kunna bedriva en bra verksamhet.  

Som alltid hoppas år vi att på något sätt få igång 
fler arbetsgrupper. Allt från att finnas med i en 
utemiljögrupp till att göra en större eller mindre 
arbetsinsats inomhus. Det finns många gångjärn, 
dörrhandtag, skavda lister, lampor etc som behöver 
fixas och bytas och varje nedlagd timme är en 

besparing på ca 400 kr per timme i stället för att vi 
behöver ta hjälp utifrån.

Redan idag finns ett gäng som mer eller mindre varje 
vecka ser till att lokalerna fungerar. En fantastisk 
insats och härmed också ett stort tack för denna insats. 
Vi vill dock bli fler och kan då också göra mer.

Harald Tingström

GALLERI MAGNIFIK
Även detta verksamhetsår har vi fått anpassa 
våra utställningar till de restriktioner som gäller 
för pandemin. Våren 2020 fick vi ställa in två 
elevutställningar. Från oktober, 2020 fram 15 augusti 
2021 har vi haft följande utställningar:

• Lena Ekman, akvarell och Ulf Flenberg, glaskonst
• Anneli Stenberg, keramik och Rolf Karlsson, 

målningar
• Idingstadsgruppen, bestående av sju konstnärer, 

blandteknik
• Liljeholmens Folkhögskola, elevutställning
• Lunnevads Folkhögskola, elevutställning
• Sommarutställning, 14 församlingsmedlemmar 

och vänner till församling som ställde ut.
För att undvika att det skulle samlas för många besökare 
samtidigt har vi under dessa utställningar inte haft 
någon vernissage vid öppnande av utställningarna. 
Vår önskan och strävan var att besökarna skulle 
komma vid olika tillfällen.

I vårt Galleri har vi också på ett staffli haft skriftlig 
information om att max 8 personer för vara i Galleriet 
samtidigt och att man då ska hålla behörigt avstånd 
mellan varandra.

Med tanke på de restriktioner som har gällt och 
begränsade öppettider har vi ändå haft många besökare 
som uppskattat våra utställningar och även varit 
köpvilliga. Då vi räknat ut alla försäljningsresultat 
och dragit av våra utgifter har vi kunnat lämna över 
37 000 kronor till kyrkans övriga verksamheter.

Vi är nu klara med planering av sex utställningar under 
kommande verksamhetsår. Önskan från vår grupp är 
att under 2022 kunna fortsätt vårt arbete tillsammans 
med en ny samarbetsgrupp, som sedan är beredd att 
ta över vårt arbete från och med verksamhetsåret 
2022/2023. Här skulle det vara mycket trevligt om 
någon/några från Baptistkyrkan vill vara med en 
sådan samarbetsgrupp

Lars Hesselstrand
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MEDLJUS
Medljus är en av församlingens viktigaste 
informationskanaler till medlemmar, deltagare 
i barn- och ungdomsarbete, konferensgäster, 
konsertbesökare, cafékunder och andra som besöker 
Equmeniakyrkan. 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.

Pandemins påverkan på kyrkan har satt spår i 
Medljus. Vi har bl.a. berättat om digitalt årsmöte, 
digital kyrkokonferens och digital musikkonferens 
för samfundet i vår kyrka, men också hur det var att 
hösten 2020 återvända till gudstjänst på plats i kyrkan 
för första gången på länge.

Det historiska samgåendet mellan Baptistkyrkan och 
Missionskyrkan har skildrats i artiklar och intervjuer, 
bl.a. med projektledare Per Rydwik och kyrkoledare 
Lasse Svensson.

Inslaget med personlig vittnesbörd om tro på Medljus 
sista sida, har fortsatt med medverkan av Emma 
Czitrom, Ingegerd Forslund, Eva Elander, Josef 
Danielsson, Gunnar Blomqvist, Jonas Blidelius, Peter 
Fritzson, Lena och Bengt Josefsson och Lisa Falklöf. 
Betraktelsen på sidan två har utöver församlingens 
anställda också författats av Staffan Hejdegard, Johan 
Einarsson, Jonas Eveborn, Jörgen Tholander, Birgitta 
Larsson, Linnea Hageby och Bernt Åkerblad.

Redaktionen har utgjorts av Gudrun Eklund, Birgitta 
Jacobsson, Tova Resman och Per Larsson.

Per Larsson

MILJÖ, INTERNATIONELLT, RÄTTVISA
MIR står ju för Miljö, Internationellt och Rättvisa. 
Under året hade vi fyra träffar hösten 2020 och fem 
träffar på våren 2021, de flesta av dem med anknytning 
till klimatfrågan och risken för massutdöende av djur 
och växter.

Hösten 2020 löste och diskuterade vi Klimatriksdagens 
akutplan - en välskriven rapport om Sveriges 
klimatutsläpp och vad som behöver göras. Under våren 
2021 löste och diskuterade vi  David Attenboroughs 
bok ”Ett liv på vår planet”, en mycket bra bok om 
hur djur och natur trängs undan av människan, den 
fortgående och accelererande klimatkrisen och dess 
konsekvenser, samt även några visioner om vad vi 

kan göra för att rädda Guds skapelse, naturen och 
klimatet. 

Alla möten under detta år har vi haft digitalt via 
Zoom. Vi har även fortsatt arbetet med klimat- och 
miljöfrågor. Flera medlemmar i MIR har under 
året varit med på några små klimatdemonstrationer  
”Fridays-for-future” utanför stadshuset i Linkˆping, 
max 8 personer p.g.a. Covid-19 restriktioner.

En av oss har fortsatt varit med i Klimatriksdagens 
transportutskott, arbete med att utarbeta en konkret 
plan för Sveriges omställning till utsläppsfri 
transport. Vi var även med om att våren 2021 skicka 
in motionen om klimatnödläge till Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens och tog även upp frågan vid ett av 
våra församlingsmöten i Linköping.

Peter Fritzson
EQUMENIA
Året 2020/2021 började med en förhoppning om att 
kunna ses mer som vanligt men ganska snabbt övergick 
mycket av verksamheten till andra alternativ. Ledare 
och ungdomar har varit fantasifulla och ändå hittat 
sätt att träffats. Grupper har försökt vara utomhus där 
det är enklare att hålla avstånd. Medan söndagsskolan 
har haft sin verksamhet huvudsakligen via Youtube. 
I styrelsen har vi haft flertalet extra möten för att 
diskutera restriktioner och jag antar att det samma 
gäller de andra ledarna. Ett stort tack till alla ledare 
för det tålamod och uthållighet ni har visat under året!

Tyvärr har vi också gått miste om några verksamheter, 
Julmarknad och Barnmusiken har fått ställas in medan 
Ekängenscout har blivit en del av city-scouterna.

Till slut fick ungdomarna äntligen åka på läger 
till Klintagården efter att ha gått miste om det 
förra året. Med genomtänkt organisation och flera 
försiktighetsåtgärdklarade sig alla på lägret från att 
bli sjuka!

Nu ser vi framåt mot ett år där vi kan återgå till att se 
varandra igen och förhoppningsvis även ha en riktigt 
fin julmarknad!

Tomas Röjder

LAMBOHOVSKYRKAN
Under året har vi verkat utifrån det nya samarbetsavtal 
som trädde i kraft 1 januari 2020. Det har varit svårt 
att pröva intentionen under pandemin då mycket av 
verksamheten har varit inställd. Vi har därför inte 
bemannat gudstjänstlivet i Lambohovskyrkan i någon 
större utsträckning under året men kommer att återta 
våra uppgifter efter sommaren 2021. Då Leif Jarlbjörn 
avslutade sin tjänst under året har styrgruppen utgjorts 
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av Marcus Lind och Maria Åkerström.

Equmenia har fortsatt sitt arbete under hela året 
i den mån det varit möjligt. Detta gäller både 
scoutverksamheten och barnkören som samlades 
digitalt under våren 2021.

Marcus Lind

FÖRSAMLINGSSTYRELSEN
Under verksamhetsåret har styrelsen både jobbat med 
de svåra uppgifterna som har kommit med Covid-19 
där vi har fått ställa in verksamhet och permittera 
personal, men också den härliga uppgiften att få två 
församlingar att bli en.  Det var med stor glädje vi kunde 
öppna upp för församlingen att delta på gudstjänster 
på plats i kyrkan mot slutet av verksamhetsåret och att 
kunna ha en församlingsdag. Arbetet har handlat om 
att ta beslut av praktisk och ekonomisk art och tankar 
om visioner och mål har fått lägre prioritet. 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden, 
men förutom det ett stort antal avstämningsmöten 
för att kunna ta snabba beslut utifrån det läge som 
pandemin och restriktioner har medfört. Alla möten 
under verksamhetsåret har varit digitala.

Förutom årsmötet har vi försökt att hålla församlingen 
delaktig och informerad genom två församlingsmöten 
som har skett via Teams. Beslut har tagits om 
samgåendet med Linköpings Första Baptistförsamling 
och diskussioner har förts om reviderade stadgar som 
också innebär byte av namn på församlingen till 
Equmeniakyrkan Linköping. 

Styrelsen har förutom ordföranden bestått av åtta 
ledamöter. Till hjälp i arbetet har styrelsen utsett 
arbets-, ekonomi- och personalskott. 

När vi nu lägger detta mycket speciella år till 
handlingarna är ändå med känslan ”Vi klarade det!”. 
Nu ser vi framåt och gläds åt att åter få fira gudstjänst 
tillsammans och att kunna lyfta blicken en aning 
längre än till bara nästa steg. 

Anna Gardström
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
Equmeniakyrkan Linköping och Equmeniakyrkan 
konferens i Linköping AB har under året sett en del 
förändringar i personalstyrkan. Så gott som samtliga 
anställda har under året varit korttidspermitterade i 
mindre eller större utsträckning. Detta i linje med de 
statliga bidrag som funnits att söka under pandemin. 
Generellt har församlingsanställda arbetat 60-80 
procent av ordinarie sysselsättningsgrad och anställda 
i café och konferens arbetat 40 procent av ordinarie 
sysselsättningsgrad. Ett par anställda kunde gå upp 
i ordinarie tid då vaccinationerna mot covid-19 
påbörjades i mars. Maria Linder har också varit 
tjänstledig halvtid för studier under nio månader

Anställda under året med varierande tjänstegrad:

• Marcus Lind, pastor och församlingsföreståndare
• Maria Linder, pastor med ungdomsansvar
• Lars Hermansson, pastor (formellt sedan 1 maj 

2021, tidigare i Baptistkyrkan)
• Eva Milton, diakon
• Linnea Hultman Araya,  barn- och 

ungdomsledare (tjänstledig för studier)
• Stina Holmgren, barn- och ungdomsledare (vik.)
• Jacob Wessbo, församlingsmusiker
• Bibbi Åhman, administratör och musiker 

(formellt sedan 1 maj, tidigare i Baptistkyrkan)
• Linda Svensson, lokalvårdare
• Gunnel Karlsson, verksamhetsledare
• Lars-Åke Andersson,  drift- och ljudtekniker/

konferensansvarig
• Patrick Nilsson, vaktmästare
• Catrine Rapp, café- och köksansvarig
• Annelie Hammarlund, cafébiträde
• Emma Persson, cafébiträde
• Nellie Unosson, cafébiträde 
• Susann Pettersson, cafébiträde

Marcus Lind och Gunnel Karlsson
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FÖRSAMLINGSUTVECKLING
Statistik
Den 1 september 2021 hade församlingen 718 medlemmar. Under året har församlingen tillsammans med 
Linköpings första Baptistförsamling blivit Equmeniakyrkan Linköping. Formellt mottogs 99 medlemmar den 
1 maj 2021.

Förändringar under verksamhetsåret 2020-2021 2019-2020 2019-2018
På bekännelse upptagna medlemmar 12 7 13
Inflyttade medlemmar 101* 10 12
Summa nya medlemmar 113 17 25

Till andra församlingar utflyttade 5 12 6
Medlemmar som lämnat församlingen 1 4 6
Avlidna medlemmar 10 10 6
Summa avförda medlemmar 16 26 18

Församlingens medlemsantal den 31 augusti 718 622 631

* 99 av dessa flyttades över från Linköpings första Baptistförsamling

Hembud
Följande församlingsmedlemmar har avlidit under året:

Ann-Marie Haage 
Född 4 februari 1944. Hembud 7 september 2020.

Maj-Lis Eriksson 
Född 17 oktober 1924. Hembud 19 september 2020.

Bert-Inge Nyström 
Född 4 oktober 1925. Hembud 21 september 2020.

Margit Nyström 
Född 11 februari 1924. Hembud 4 november 2020.

David Ahlvin 
Född 9 november 1934. Hembud 6 november 2020.

Anna-Lisa Turesson 
Född 20 mars 1931. Hembud 10 december 2020.

Bengt Gustafsson 
Född 26 maj 1928. Hembud 23 december 2020.

Britta Post 
Född 23 november 1924. Hembud 3 februari 2021.

Bertil Norlander 
Född 17 augusti 1940. Hembud 2 mars 2021.

Inga Sandberg 
Född 25 mars 1931. Hembud 2 mars 2021.

Klaus Koberstein 
Född 20 april 1935. Hembud 21 mars 2021.

Majvor Byström 
Född 29 juli 1934. Hembud 30 april 2021.

Bengt Persson 
Född 22 september 1926. Hembud 12 maj 2021.

Ingegerd Pettersson 
Född 14 augusti 1926. Hembud 4 augusti 2021.

Vi tackar Gud för deras livsgärning och trogna insatser i vår församlings arbete.
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AVSLUTNING

N är jag avslutade denna berättelse för ett år sedan återkopplade jag till det stora engagemang vi sett 
för i synnerhet vår medlem Abbas men också andra i liknande situation. En stor höjdpunkt i denna 
historia var att vi i juli återigen kunde välkomna Abbas tillbaka till Sverige och vår församling. Detta 

har varit en lång process och är ett stort bönesvar han nu är tillbaka i Linköping. Det här är också ett gott 
exempel på vikten av uthållighet. De långa dragen över tid blir också mer tydliga när arbete sammanfattas 
årligen. När vi går in i nuvarande verksamhetsår står vi inför nya utmaningar och också nya förutsättningar. 
Under året har vi för avsikt att se över och revidera våra långsiktiga mål samt i en verksamhetsplan konkretisera 
hur vi vill nå dit under de fem år som återstår från hösten 2022.

Allting sammantaget kan vi konstatera att det finns otroligt mycket för oss att vara tacksamma över. Trots 
pandemi har vi hittat nya vägar att mötas och vi har bildat en gemensam församling. Visst finns det också 
stora utmaningar framöver men en del av de utmaningarna har vi på nya sätt kunnat sätta ord på under den 
senaste tiden. Vi har pratat om saker som att ersätta talet om en öppen kyrka med att prata om oss som en 
öppen församling. Vi vill vara en öppen gemenskap där alla känner sig välkomnade. Oavsett livssituation eller 
bakgrund. Detta är någonting som vi kan och måste bli bättre på och som vi nu är redo att jobba med. På det 
stora hela ser vi därför stora möjligheter framöver och tillvaron är därför hoppfull. Jag avslutar därför denna 
verksamhetsberättelse med Paulus ord från Filipperbrevets fjärde kapitel:

4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur fördragsamma 
ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom 
få veta alla era önskningar. 7 Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och 
era tankar skydd i Kristus Jesus.

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