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Den svåra konsten 
att veta tillsammans
PÅ NATTDUKSBORDET LIGGER boken Till bildningens för-
svar - Den stora konsten att veta tillsammans, 
av historikern, forskaren och universitetslära-
ren Sverker Sörlin. Hans bok har ett ärende; 
”nämligen att förklara vad bildning kan vara 
i vår tid och varför bildning är viktig. Alltså 
inte bara kunskap, utan också bildning, även 
om orden hör mycket nära samman.”

Jag funderar på vad han skriver och googlar 
att Linköping är en av de mest sekulariserade 
städerna i Sverige. Hur har det blivit så? Vad 
kan vi göra för att motverka det? Jag läser om 
”Arbetet mot segregation. Segregation hand-
lar om att människor med olika bakgrunder, 
som socioekonomisk status, etnicitet eller de-
mografi lever åtskilda. Till exempel att de bor 
i olika områden, går i olika skolor och arbetar 
på olika arbetsplatser eller inom olika yrken.” 
https://www.linkoping.se/kommun-och-
politik/hallbara-linkoping/social-hallbarhet/
samhallsplanering-for-en-sammanhallen-
kommun/arbetet-mot-segregation/

VAD HÅLLER IHOP EN VÄRLD? Vad håller ihop ett samhälle? 
Vad håller ihop en församling? Vad behöver 
vi veta tillsammans? Vilka värderingar är 
överordnade andra värderingar?

Sverker Sörlin har en viktig poäng! Vi 
behöver veta tillsammans. Det gäller vår 
förmåga att komma överens om vad som är 
viktigt. Vilka värderingar som är överordnade. 
Samhället glider alltmer isär. Kunskap är bra, 
men vi behöver gemensam bildning. Utan att 

vi har något gemensamt, har vi inget samhälle. 
Vi behöver veta tillsammans, för att kunna 
leva tillsammans och ta ansvar tillsammans, 
skriver Sörlin.

DET GER KUNSKAP OCH BILDNING att läsa och tala mer om 
Jesus. Han föddes i Betlehem. Maria och Josef 
flydde med honom till Egypten. Han växte 
upp i Nasaret, som inte hade särskild hög 
status. Jesus var son till en snickare och han 
ägde inte mycket mer än sin mantel. Det var 
genom denna enkla och oskyldiga människa, 
som Gud lät försona världen genom sig. Alla 
människor oavsett socioekonomisk status, 
etnicitet eller demografi försonas i honom. 
Han verkade på den galileiska landsbygden, 
men var också i städer som Jerusalem. Han 
hjälpte fattiga och rika, kvinnor och män, 
judar och hedningar. Jesus gjorde inte skillnad 
på människor. 

Jag vill till sist avsluta med ett citat från 
Abraham Lincoln (1809-1865). Han var ame-
rikansk president 1861-1865. Han sade: ”Jag 
gillar inte den personen. Jag måste tydligen 
lära känna honom bättre.” En god läsning i 
Medljus önskar jag dig!

Jörgen 
Tholander

PASTOR

Intervju

Nyvalda på årsmöte: Församlingsstyrelse, Ledningsgrupp Musik och Medljus
Vid årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen och 
Medljusredaktionen har träffat dessa. Här kommer ett 
utdrag ur respektive samtal.

Birgitta Johansson 
Jag har varit Östergötland trogen hela mitt liv 
och växte upp i en familj med hemhörighet 
i Baptistförsamlingen. Barn- och ungdomen 
innebar ett deltagande i bl.a. GK (Goda 
Kamrater, ungefär motsvarande juniorerna 
i Missionskyrkan), scout, ungdomsläger, 
tonår, där jag träffade min blivande man, och 
ungdomskören Helhjärtat.

Många och betydelsefulla minnen är för-
knippade med Limmernäsgården, där min 
pappa var med i arbetet med att köpa gården, 
och tyvärr fick jag vara med i arbetet att sälja 
den. Där bedrevs bl.a. lägerverksamhet och 
annan uthyrning.

Jag utbildade mig till barnsköterska och 
började arbeta på förskola. När våra barn kom 
valde jag att vara hemma som dagmamma. 
Sen arbetade jag några år natt på sjukhuset 
med för tidigt födda barn. När de egna bar-
nen vuxit upp, gick jag tillbaka till att arbeta 
i förskolan. 

Jag är också utbildad ekonomiassistent, 
som jag har haft nytta av i mina uppdrag 
som kassör.

TRON HAR FUNNITS MED så länge jag minns, vuxit suc-
cessivt, jag har inget speciellt tillfälle som jag 
upplevt som avgörande men fått erfara flera 
gånger att tron bär.

Församlingsarbetet har alltid varit viktigt 
för mig och min familj. Jag har bl.a. varit  
ledare för söndagsskola, scoutledare och 
ledamot och kassör i församlingsstyrelsen.

Jag har också varit engagerad i styrelsen för 
Baptisternas Östgötadistrikt, med dess ansvar 
för församlingsgården Limmernäs, som kassör 
och ansvar för bokning av gården, i 20 år. 

Sedan samtal om samgående mellan våra 
församlingar startades, har jag varit en del av 
samarbetsrådet inom ekonomi, vilket varit 
mycket givande.

I STYRELSEN SOM JAG nu är invald i har jag fått ansvar 
att vara kontaktperson för ledningsgrupp 
fastighet.

Något annat som ligger mig varmt om 
hjärtat är det diakonala arbetet, att finna vägar 
att nå människor som mest behöver det. En 
period som betytt mycket för mig är då Lim-
mernäsgården fick vara flyktingförläggning 
och vi gjorde regelbundna besök där.

Jag och min man Erland bor i Tallboda. 
Vi har barn och barnbarn i Stockholm och 
Ledberg.

Vi är glada över samgåendet och det ska 
bli spännande att se hur den gemensamma 
framtiden kommer att gestalta sig.
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Nyvalda på årsmöte: Församlingsstyrelse, Ledningsgrupp Musik och Medljus
Jörgen Tholander 
Jag är född och uppvuxen i Smålandsstenar 
och har bott på flera olika orter. Sedan 2002 
har jag och min familj bott i Linköping. 
Genom scouterna kom jag med i kyrkan 
och sedan blev det tonår och konfirmation. 
Redan som tonåring upplevde jag en kallelse 
att bli pastor, men det dröjde tills jag var 25 
år innan jag började läsa teologi på Teologiska 
Högskolan i Stockholm.

Mina första arbeten var som försäljare i 
mataffär, klädaffär och TV-radiobranschen. 
Efter det började jag arbeta fyra år som 
Ungdomsledare i Falkenberg, Hovslätt och 
Taberg. Därefter började jag läsa till pastor. 
Första pastorstjänsten var i Linköpings Mis-
sionsförsamling med inriktning barn-och 
ungdomar samt Unga Vuxna (2002-2007). 
Från 2008-2016 var jag församlingsförestån-
dare för församlingarna i Linghem, Skärkind, 
Askeby  och Östra Skrukeby Missionsför-
samlingar .

PÅ MITT NUVARANDE ARBETE är jag verksamhetsut-
vecklare inom studieförbundet Bilda med 
profilområde kyrka. Där har jag kontakt med 
runt 30 församlingar i sju olika kommuner. 
Som verksamhetsutvecklare arbetar vi med 
att ordna kurser, konferenser, studiecirklar, 
läger, kulturprogram och studieresor till det 
Heliga landet. I församlingen sitter jag med i 
Verksamhetsrådet från Bilda, är ledare för en 
T-grupp, är med i en bokcirkel och är krets-
tjänare. Jag är också en del av valberedningen 
till Stadsmissionen.

Min fru Kristin och jag bor i Hjulsbro och 
vi har två vuxna döttrar, varav en bor hemma.

SMÅGRUPPSARBETE ÄR NÅGOT jag tycker är viktigt för att 
hjälpa varandra till andlig fördjupning och till 
att få växa i relation till Gud och varandra. 
I styrelsen ser jag fram emot att vara en del 
i vår ”nya” församling och ha en kontakt till 
Församlingsrådet.

Utåtriktat arbete som evangelisation och 
diakoni är också viktigt för mig. Vi behöver 
tjäna både inåt i församlingen och utåt i 
samhället.

Jag är visionär och inte rädd för föränd-
ringar och vill gärna utmana till förnyelse 
till exempel när vi hade Alpha online. Det 
viktigaste är att lyssna in vad människor och 
församlingen behöver. Vi får ta en dag i sänder 
och lita på Guds nåd. 

Vi önskar er båda Guds välsignelse och glädje i 
uppdraget.

BERÄTTAT FÖR ELSA HERMANSSON

Daniel Grönbäck är ny sammankallande i Ledningsgrupp 
Musik. Daniel, vem är du? Presentera dig för Medljus 
läsare!
Jag är en ofta musicerande mattelärare, som i 
kyrkan oftast ses med antingen en gitarr eller 
en saxofon. Jag flyttade till Linköping 2015 
för studier. Min fru och jag blev medlemmar i 

församlingen hösten 2019 
och sedan i somras bor vi 
i Ekholmen.

Hur ser du fram emot att vara 
sammankallande i Lednings-
grupp Musik?
Jag ser fram emot att få 
fortsätta vara en del av 
en grupp som stöttar för-
samlingens musikverk-
samheter och musiker, 
inte minst just nu när vi 
tillfälligt står utan försam-
lingsmusiker och behöver 
hitta ett lite nytt sätt, 
där vi nog behöver vara 
mer operativa än tidigare. 
Själva rollen som sam-
mankallande vill jag inte 
se som så annorlunda mot 
mitt tidigare engagemang 
i ledningsgruppen, mer 
än att jag tar ett lite större 
ansvar för att leda våra 
möten och vara kontakt-
person.

Lycka till med ditt nya upp-
drag!

GUDRUN EKLUND

Elsa Hermansson, välkommen 
som ny i redaktionen för Med-
ljus! Elsa, presentera dig för 
Medljus läsare! 
Jag har mitt ursprung i 
Västergötland, där jag 
har bott både i södra och 
norra delen fram till min 
flytt till Linköping 1999.

I barndomen fanns 
söndagsskola och juniorer 
i grannbyn. Efter flytt in 
till Borås bodde vi granne 
med Missionskyrkan, där 
det blev konfirmation och 
SMU.

Därefter följde sju år i 
Göteborg för bl.a. studier 
till läkare. Där fick min 
vuxentro fäste, vilket led-
de till dop och medlem-
skap i Betlehemskyrkan. 
Deltagande i en smågrupp 
(dåtidens Alpha-grupp) 
var av oerhört stor bety-
delse både för nära gemen-
skap med andra och för 
bibelstudium och samtal.

Flytten gick senare till 
Skövde, där jag var aktiv 
i Missionsförsamlingen 
med allehanda uppdrag, 

bl.a. ordförande i SMU, sön-
dagsskollärare, scoutledare 
och ledamot i församlings-
styrelsen.

Till Linköping flyttade jag 
1999. Under åren 2003-2010  
var jag  ordförande i Mis-
sionsförsamlingen, en tid jag 
minns med stor tacksamhet 
och glädje. Bernt Åkerblad var 
då föreståndare och  ett stort 
stöd i uppgiften.

I nuläget är mina uppdrag 
kyrkvärd, servicegrupp och 
sammankallande i lednings-
grupp Diakoni, Omsorg, 
Samhälle (DOS).

Jag har arbetat som läkare 
i alla år, som distriksläkare 
(specialist allmänmedicin) i 
Tibro ca 20 år och efter flytt 
hit överläkare på US, som 
reumatolog (specialitet in-
flammatoriska ledsjukdomar). 
Jag har alltid trivts med mitt 
arbete och speciellt att träffa 
människor i olika åldrar och 
att få ha mångåriga kontakter.

Jag har min släkt kvar 
i Västergötland och en li-
ten familj i Linköping med 
snart två barnbarn. Jag läser 
gärna,vandrar och umgås med 
vänner.

Hur ser du fram mot ditt uppdrag 
för Medljus?
Mitt uppdrag i Medljus får 
växa fram. De som nu finns  i 
redaktionen har mångårig er-
farenhet. Jag kan tänka att det 
för min del blir fokus på det 
som rör Diakoni och Samhälle 
samt världen utanför Sverige.

Jag tar gärna emot tips, om 
det är något ni vill ha bevakat.

Som kuriosa kan jag näm-
na, att jag som ämne för mitt 
specialarbete under gymnasiet 
skrev om Elsa Brändström, 
Sibiriens  ängel – utan att veta 
att jag knappt 30 år senare 
skulle finna en gata uppkallad 
efter henne här.

Tack, Elsa, för dina tankar inför 
ditt nya uppdrag!

GUDRUN EKLUND
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Equmeniskt

Avslutningsgudstjänst i Baptistkyrkan och  
årsmöte och årshögtid för Equmeniakyrkan
Det blev två historiska helger i november 2021 för den 
nya ihopslagna församlingen Equmeniakyrkan Linkö-
ping. En stark avslutningsgudstjänst i Baptistkyrkan 
på Klostergatan och ett framåtsyftande årsmöte och 
årshögtid för församlingen.

På söndagen efter Alla helgons dag fylldes 
Baptistkyrkan med gudstjänstbesökare, 
även läktaren togs i anspråk. Turligt nog 
inträffade den historiska avslutnings-
gudstjänsten i en period med lättade 
pandemirestriktioner, vilket möjlig-
gjorde denna högtidsfest.

Gudstjänsten leddes av Gun-
nar Kjellander, mångårig pastor i 
Baptistförsamlingen, och en sär-
skild hälsning framfördes av Svenska 
Baptistsamfundets siste missionsfö-
reståndare Sören Carlsvärd. Pastor Lars 
Hermansson bidrog med textläsning samt 
med musik tillsammans med Jonas Blidelius 
och Bibbi Åhman. Åke Svensson spelade orgel 
till psalmerna och Daniel Kjellander bjöd på 
ett par gitarrstycken. Församlingsföreståndare 
Marcus Lind predikade från den på senare år 
inte så ofta frekventerade predikstolen!

En fin, högtidlig och känslosam avslut-
ningsgudstjänst!

EN VECKA SENARE samlades Equmeniakyrkan Linkö-
ping till årsmöte och årshögtid. Vid årsmötet, 
som hölls på lördagförmiddagen, gjordes som 

vanligt en hel del val av 
olika uppdrag i försam-
lingen. Några av de som valdes är intervjuade 
på sidorna 2-3 i detta nummer.

Dagen efter, på söndagen, hölls gudstjänst 
med årshögtid för den nya ihopslagna försam-
lingen. Som framgår av ett av fotografierna 
här nedan, var det klart och tydligt att alla 
ska känna sig välkomna!

PER LARSSON

Sackeus i trädet gestaltas av barn under gudstjänsten med årshögtid. Föreståndare Marcus Lind och ordförande Anna Gardström. Årsmötespresidiet Tomas Röjder, Marcus Ottosson och Katarina Kindberg.
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I början av året kom Maria Löfgren till Lambohov som 
församlingsherde. Medljus har ställt lite frågor till henne 
för att vi ska få veta lite mera om vem som vi möter när 
vi kommer till Lambohovskyrkan.

Maria, berätta lite om dig själv.
Jag kommer från Småland och är i huvudsak 
uppvuxen i Aneby. Jag är mellansyster till två 
systrar och vi var alla tre ganska tidigt engage-
rade i kyrkan och sjöng i körerna. Detsamma 
var det med hästintresset, som vaknade tidigt. 
Jag hade egen häst från elva års ålder. Vi bodde 
i samhället och man kunde cykla till allt, 
smart planerat av våra föräldrar. 

Under gymnasietiden åkte jag till Frank-
rike som utbytesstudent. Förutom det franska 
språket fick jag en väninna för livet, en an-
nan svensk utbytesstudent från Lambohov, 
faktiskt. Jag började läsa till präst i Uppsala 
ganska direkt efter gymnasiet och vigdes av 
Martin Lind i Linköpings domkyrka i juni 
2004. I min missivförsamling S:t Lars träf-
fade jag min blivande man Dennis, som är 
uppvuxen i Lambohov. Vi har idag två söner, 
Eskil 12 år och Jakob 8 år. Åren 2007-2016 
prövade vi att leva i Skåne så att Dennis kunde 
plugga i Lund. Att ha havet på cykelavstånd 
i Malmö kunde man inte tröttna på, men vi 
saknade skogen. Idag bor vi i Ljung, utanför 
Ljungsbro, där vi tycker att vi har den allra 
bästa utsikten över Motala ström.  

Var kommer du närmast ifrån när det gäller jobb? 
Från 2016 har jag varit församlingsherde 
i Skänninge och Väderstad församlingar i 
Folkungabygdens pastorat.

Vad fick dig att söka tjänsten som församlingsherde i 
Lambohov? 
Det var en kombination av saker förstås. Dels 
längtade jag efter att komma lite närmare 
Linköping, eftersom det är här vi bor och 
här finns barnens skola och våra fritidsin-
tressen. Vi bor på landet och det blir en del 
skjutsande, så det känns skönt att få ner 
pendlingsavståndet. När jag så fick syn på an-
nonsen till tjänsten var det något som kändes 
att det här passar mig! Att få fokusera på ett 
sammanhang där allt ligger samlat under ett 
tak. Lambohovskyrkan, som byggnad, är så 
fin tycker jag, massor av möjligheter, rum för 
både yngre och äldre, rum för samtal, guds-
tjänst och lek. Jag har tjänstgjort i akademiska 
Lund och på östgötsk historisk landsbygd. Nu 
får jag tjänstgöra i en blandad stadsdel med 
en intressant historia av socialt engagemang. 
Det blir något nytt med nya frågor och förut-
sättningar. Sen har jag följt församlingen lite 
genom åren, eftersom min man är uppväxt här 
och min svåger kom in i kyrkans sammanhang 
i ungdomsverksamheten, så jag vet att det 

finns mycket gott arbete som görs.

Vad brinner du mest för i din nya tjänst? 
Jag ser fram emot att komma in i gudstjänst-
livet och utveckla det tillsammans med aktiva 
församlingsmedlemmar, att ha konfirmander 
igen och att vara med att göra kyrkan till en 
trygg plats för många. Som präst tycker jag 
om att vara med ungdomar, leda samtalsgrup-
per, ha personliga samtal och att predika. 

Hur har coronapandemin påverkat ditt tidigare arbete 
och hur ser du påverkan på arbetet i Lambohov? 
Coronapandemin har varit en prövning tycker 
jag! Jag tror alla församlingar har lidit av att 
inte få samlas och fira gudstjänst helt fritt, det 
som är vår djupaste identitet. Jag har under 
pandemin mött individer och även par som 
lidit enormt av isoleringen. Fast där jag varit 
har det gått att mötas i individuella samtal, så 
där har vi försökt möta behoven. Församling-
arna har även visat stor uppfinningsrikedom i 
sätt att uttrycka att Gud är med, även i stora 
samhällsförändringar. Det tror jag vi kom-
mer ha nytta av framöver. Vårt digitala kun-
nande har vuxit. Jag är imponerad av alla som 
streamat, redigerat små filmsnuttar, svarat på 
folks frågor och synpunkter i sociala medier. 
Jag har uppfattat att Lambohovs församling 
också fått sätta mycket på vänt. Jag ser fram 
emot att få starta upp en mer normal samvaro 
så småningom.

Samarbetet med Equmeniakyrkan, hur ser du på det? 
Har du arbetat ekumeniskt tidigare och på vilket sätt?
Jag känner mig oftast hemma i ekumeniska 
sammanhang, då jag är uppvuxen i Aneby 
med många frikyrkor och ofta hämtat andlig 
näring ur ekumeniska miljöer som Taizé, 
Bjärka-Säby och Wetterhus Retreatgård. Jag 
vet inte så mycket om statusen på samarbetet 

här i Lambohov än, men jag vill bidra till att 
det blir ett ärligt, tydligt samtal så att många 
kan trivas även om kulturerna kan skifta. 

I Skänninge är kanske det främsta eku-
meniska samarbetet Källans bokcafé, där 
Skänninge församling och Skänninge Mis-
sionskyrka har haft ett mångårigt samarbete. 
Där kan man verkligen se styrkan i att på ett 
praktiskt sätt samarbeta och låta samfunds-
gränserna komma i bakgrunden. Jag har också 
haft mycket samröre med Equmeninakyrkan 
i Skeppsås, samt med Folkungakyrkan i Vä-
derstad. Det har varit ett gott och givande 
samarbete, där vi haft gemensamma guds-
tjänster, cafékvällar med inbjudna gäster och 
bönegemenskap. Det är gott att ha en annan 
församling att spegla sig i, att be för varandra 
och stötta varandra. 

Vad gör du helst en ledig dag? 
När jag är ledig vill jag helst vara med min 
familj. Mina lediga måndagar är frihetens 
dag. Det viktigaste med dem är att inte ha för 
mycket inbokat utan att få känna efter, när jag 
vaknar. På kvällen rider jag på Heda ridskola 
och den stunden är också ganska helig. Annars 
tycker jag om att sjunga, arbeta i vår trädgård 
och vara på resa. 

Något annat du vill hälsa till Medljus läsare? 
Under pandemin har jag hittat en psalm som 
jag aldrig hade lagt märke till förut och den 
har kommit att bli en viktig följeslagare.  Sv 
Ps 575 (Ps o S 660) Min själ, låt Gud i allt få 
råda med svensk text av O. Hartman. Den 
kan man läsa i alla lägen! 

Tack, Maria, för inblickar i ditt liv och din till-
varo. Vi önskar dig allt gott i din nya tjänst i 
Lambohov och ser fram emot att få läsa mera 
om vad som händer där i kommande nummer 
av Medljus.

BIRGITTA JACOBSSON

Intervju

Maria Löfgren är ny församlings-
herde i Lambohovs församling

Maria Löfgren är ny församlingsherde i Lambohovs församling.

?Några korta, snabba:
Senast lästa bok? Ljudet av tystnad av 
Tomas Sjödin
Älsklingsrätt? Min make Dennis mat, 
oavsett vad.
Dold talang? Jag dansar gärna polska om 
jag får chansen.
En film/serie som du gärna ser? Dr Who
En känd person du gärna skulle äta middag 
med? Paul Mc Cartney alla gånger.
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Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping

www.equmeniakyrkanlinkoping.se
facebook.com/equmeniakyrkanlinkoping
Instagram: @equmeniakyrkanlinkoping 

facebook.com/equmenialinkoping 
Instagram: @equmenialinkoping 

info@equmeniakyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition
 TELEFON 013-24 98 00

INFORMATIONEN 013-24 98 25
MARTAS CAFÉ 013-24 98 21

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST
Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal
MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

exp 013-24 98 01 
Lediga dagar: Fredag och lördag.

LARS HERMANSSON Pastor och vice församlingsföreståndare
mobil 0706-66 17 47

MARIA LINDER Pastor med ungdomsansvar
exp 013-249812 

Ledig dag: Måndag.
EVA MILTON Diakon

exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.
LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare

Föräldraledig.
STINA HOLMGREN Vikarierande ungdomsledare

exp 013-24 98 07
GUNNEL KARLSSON Verksamhetsledare

exp 013-24 98 04
BIBBI ÅHMAN Administratör

exp 013-24 98 00
KONFERENSANSVARIG exp 013-24 98 02

e-post konferens@equmeniakyrkanlinkoping.se
CATRINE RAPP Café- och köksansvarig

exp 013-24 98 03
LARS-ÅKE ANDERSSON Ljud- och driftstekniker 

exp 013-24 98 06
PATRICK NILSSON Vaktmästare, exp 013-24 98 09

Ordförande
Församlingen ANNA GARDSTRÖM

ordf@equmeniakyrkanlinkoping.se
Equmenia TOMAS RÖJDER 0702-48 56 60

ordforande.equmenia@equmeniakyrkanlinkopng.se

E-post
Om inget annat anges: 

fornamn.efternamn@equmeniakyrkanlinkoping.se

Bankgiro och Swish
Församlingens organisationsnummer 822 000 2805 

Bankgiro församlingen 572-79 38
Plusgiro Equmenia 411827-9

Församlingens Swishnummer 123 175 86 63
Swishnummer Equmenia 123 157 97 05

På kyrktorget

Vintervärme i Johanneskyrkan
Tillsammans med Stadsmissionen kommer 
kyrkorna att ha öppet för värmestuga i Johan-
neskyrkan onsdagar under februari och mars. 
Mellan kl 18.00 och 19.00 finns möjligheten för 
den som behöver att få något varmt att dricka 
och att få en matpåse med sig. 

Kvällarna bemannas av en person från 
Johanneskyrkan och två volontärer från andra 
kyrkor. Equmeniakyrkan har ansvar för ons-
dagarna i vecka 5, onsdag 2 februari, och vecka 
9, onsdag 2 mars. Om du vill hjälpa till någon 
av dessa kvällar, kl 17.30-19.30, kontakta Eva 
Milton, som också kan svara på frågor. 

EVA MILTON

Nattvard i Baptistkyrkan 
Vi fortsätter under våren med ett enkelt natt-
vardsfirande i Baptistkyrkan. Måndagar i ojämn 
vecka kl. 17.00 fram till och med måndag 23 maj, 
dock ej i Stilla veckan, måndag 11 april. 

EVA MILTON

Fettisdag och askonsdag
Förutsatt att rådande restriktioner tillåter så 
inbjuder vi till Semmel-Aw på fettisdagen, 
tisdag 1 mars kl 16.00-18.00 i Martas Café! Håll 
utkik efter mer information på hemsidan och 
i sociala medier när det närmar sig.

Onsdag 2 mars kl 19.00 samlas vi till askons-
dagsandakt i Domkyrkan, där det finns 
möjlighet att få ett kors tecknat i pannan 
som startskott på fastetiden.Varmt välkomna! 

KOLLEGIET

Fira världsböndagen i Linköping
Från solens uppgång till dess nedgång – 
samma gudstjänst firas runt hela jorden 
samma dygn den första fredagen i mars. 
Samma gudstjänst i Nya Zeeland, Australien, 
Asien, Afrika, Europa, Amerika ända bort till 
Hawaii. En syskonskara som omringar hela 
vår jord – i förbön för fred och kristen enhet. 
Böner beds på mer än 100 språk med början 
när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 
timmar senare i Alaska. I Sverige har vi varit 
med sedan 1931 – och samlas på nära 150 
platser. Vi firar världsböndagen fredag 4 mars 
kl 14.00 i Ryttargårdskyrkan.

EVA MILTON

After Church - efter gudstjänsten i vår!
Några gånger per termin går vi ut och äter till-
sammans efter gudstjänsten på en prisvänlig 
och trevlig restaurang. Vi samlas cirka kl 13.00 
vid kyrkans huvudentré och går gemensamt 
till ett förbokat ställe. Samlingen riktar sig 
främst till unga vuxna och studenter, men alla 
är välkomna! Vårens datum är söndag 13 februari, 
söndag 13 mars och söndag 3 april, förutsatt att det 
är möjligt att genomföra utifrån rådande 
restriktioner. Håll utkik på hemsidan och 
sociala medier för uppdaterad information.

MARIA LINDER PASTOR MED UNGDOMSANSVAR

T-grupp: något som passar alla!
En t-grupp är en tillhörighetsgrupp där du får 
möjlighet att dela tron i en mindre gemen-
skap. Vissa t-grupper är bönegrupper eller 

Tack från julmarknadskommittén!
Vi vill med detta lilla inlägg tacka alla ni 
som på olika sätt har bidragit till genom-
förandet av julmarknaden 2021! Tack 
för fint hantverk och goda kakor, tack 
för böner som betts och för ekonomiska 
bidrag. Tack till alla ni som har hjälpt till 
innan, under och efter marknaden. Tack 
även till er som hejat och peppat på en 
nykläckt och ibland smått förvirrad kom-
mitté! Utan er hade det inte blivit någon 
julmarknad!

Det var underbart att se kyrkan fylld 
med människor igen och tillsammans 
drog vi in över 90 000 kronor till barn och 
unga i Equmenia! Tack Gud och återigen 
tack till församlingen! Nu laddar vi om 
och tar nya tag, ses i december!

JULMARKNADSKOMMITTÉN

husgrupper som fikar, ber och samtalar varan-
nan eller var tredje vecka. Andra t-grupper har 
ett särskilt fokus såsom miljöfrågor, att pro-
menera tillsammans eller att be tidebön. Vissa 
grupper samlar människor i samma ålder eller 
samma bostadsområde, medan andra möts 
i olika åldrar och över geografiskt spridda 
områden. Välkommen att kontakta oss för 
mer information, eller att lämna en lapp i 
t-gruppsbrevlådan på anslagstavlan i kyrkan. 

T-GRUPPSINSPIRATÖRERNA GENOM MARIA LINDER

Tema för EB&L 2022: Andens frukt!
Ekumeniska bön- och lovsångsmässan 
(EB&L) är ett unikt ekumeniskt samarbete 
mellan kyrkorna i Linköping och kyrkan på 
universitetet. Samlingen sker en fredagskväll 
i månaden och riktar sig främst till studenter 
och unga vuxna, men alla är välkomna! Under 
hela år 2022 kommer temat vara ”Andens 
frukt”. Första mässan i år ägde rum redan 21 
januari och nästa sker fredag 18 februari. Notera 
att vaccinpass krävs!

PLANERINGSGRUPPEN GENOM MARIA LINDER

Revoice under våren 2022
Revoice hade sett fram emot att starta vårter-
minen 19 januari, men skjuter upp termins-
starten med anledning av de senaste restrik-
tionerna. Mer information om terminsstart 
kommer när restriktionerna lättat! Vi hoppas 
ändå på att kunna genomföra de inplanerade 
konserterna under våren, så notera följande 
i kalendern: Lördag 5 mars kl 19.00, konsert i 
Immanuelskyrkan Jönköping, fredag 22 april 
kl 20.00, medverkan på ekumeniska bön- och 
lovsångsmässan i Domkyrkan och lördag 21 maj, 
konsert i Equmeniakyrkan Linköping.

LEDARGRUPPEN GENOM MARIA LINDER

Save the date! Pilgrims höstmöte 2022
Fredag-söndag 28-30 oktober arrangeras Pilgrims 
höstmöte av tidskriften Pilgrim i samar-
bete med Linköpings domkyrkoförsamling, 
Equmeniakyrkan Linköping och Babettes 
kafferi. Notera i kalendern med en gång!

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET
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Rytm, rutiner och fasta

På kyrkbacken

EFTER ATT ÅRETS FÖRSTA TRÄFF tyvärr behövde ställas 
in på grund av ökad smittspridning och 
förändrade restriktioner, planerar RPG för 
att kunna genomföra vårens program, som 
det är planerat. Men, program kan förstås 
behöva ställas in med kort varsel, vilket vi 
reserverar oss för. Vi hoppas kunna få väl-
komna dig till vårens intressanta samlingar 
med trevlig gemenskap! Men, ha alltid ditt 
vaccinationspass till hands!

Torsdag 27 januari 2022 kl 14.00
Bestämmer Bryssel allt?
Anna Lindberg, enhetschef Internationell 
samverkan, Region Östergötland.

Torsdag 10 februari 2022 kl 14.00
Kinda kanal - en kanal som födde folket i 
båda ändar!
Joachim Johansson, expert på Kinda Kanal 
och skådespelare.

Torsdag 10 mars 2022 kl 14.00
Trion Hasse A, Tage D och EWK i svensk satir.
Sune Lindgren, f.d. lasarettsapotekare och 
Tage Danielsson-expert.

Torsdag 24 mars 2022 kl 14.00
Hur jag flängt runt med musiken i ryggsäcken!
Astrid Tingström, musikledare.

Torsdag 7 april 2022 kl 14.00
Östgötaleden i våra hjärtan.
Ann Hederén, strateg friluftsfrågor, Region 
Östergötland.

Torsdag 21 april 2022 kl 14.00
När livet vände…
Sten-Gunnar Hedin, f.d. föreståndare Pingst 
- fria församlingar i samverkan. Stor-
samling i Equmeniakyrkan för alla RPG-
föreningarna i Linköping. Medverkar 
gör även Bernt och Gösta Nylund med 
fiol- och pianomusik ”Klassiska pärlor”.

Torsdag 5 maj 2022 kl 09.00
Så grann står Östergyllen…
Vårutflykt mot trevligt mål! Planeras under 
våren.

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

RPG bjuder in till vårens torsdagar!

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

NÄR JAG LÄSTE MUSIK fick jag lära mig att det allra 
mest grundläggande är pulsen. Att råka spela 
fel ton är ganska enkelt att komma undan 
med, men om jag tappar pulsen märker alla 
det direkt. Saken med pulsen är också att den 
pågår konstant. Om vi vill variera ett stycke 
musik så kan vi ändra på i princip vad som 
helst utom pulsen. Samma sak gäller tiden. 
Det är mycket vi kan förändra och påverka i 
våra liv men tiden fortsätter att gå vad som 
än händer. Egentligen är väl puls bara tid 
nedbrutet i mindre beståndsdelar.

Ett användbart grepp för att skapa bra 
musik är att använda sig av form och igen-
känning. Det är ingen slump att nästan alla 
sånger har en refräng och att det som regel 
är samma melodi på den första och andra 
versen. Vi människor uppskattar igenkänning 
och mår bra av strukturer. Detta gäller inte 
bara musik utan även livet i övrigt. Det här är 
något jag reflekterat över under de senaste två 
åren då corona-pandemin pågått. Mycket har 
förändrats och blivit annorlunda samtidigt 
som tiden har fortsatt gå som om ingenting 
har förändrats. I detta har människor också 
sökt efter nya rutiner för att hitta rytm i sin 
tillvaro. Människor som fått arbeta hemifrån 
har upptäckt att en promenad före och efter 
arbetsdagen kan skapa struktur i en annars 
flytande tillvaro. Att skilja på vardag och 
helgdag kan vara ett annat sätt att forma 
sin tillvaro och att låta söndagen vara en 
speciell dag som skiljer sig från de övriga 
veckodagarna. Att försöka hålla en rytm i sitt 
gudstjänstdeltagande oavsett om det kan ske 
på plats eller digitalt.

I ALLT DETTA TÄNKER JAG att vi också som gemenskap 
har en möjlighet att ännu mer uppskatta hög-
tiderna och det som sker däremellan under 
året. Att låta detta vara något som vi längtar 
efter och återkommer.

Under de senaste åren har vi använt fastan 
som en tid för fördjupning där vi kunnat lägga 
fokus på både de större dragen i Bibeln och 
dykt ner djupare i påskens berättelse. Genom 
teman som den stora berättelsen (2018), den 
största berättelsen (2019) och den lilla berät-
telsen (2020) har vi närmat oss berättelserna 
på ett nytt sätt. I samband med dessa har vi 
också uppmuntrat till och lyft fram exempel 
på vad vi som individer kan fasta ifrån. Po-
ängen med att fasta är att avstå från något men 

också att göra plats för något. Därför tänkte vi 
i år försöka fokusera mer på det senare. Även 
om det givetvis underlättar om vi också avstår 
från något när vi ska göra plats för något. Men 
vad det kan vara får vara upp till var och en. 
Det vi däremot vill göra plats för tror vi kan 
vara någonting gemensamt, nämligen andlig 
fördjupning och andlig vägledning. Troligtvis 
har vi ganska olika relationer till dessa begrepp 
och vi skriver mer om vad det kan innebära 
på sidan 9. Men jag vill också här ge några 
exempel.

LIKT TIDIGARE ÅR sammanställer vi ett häfte som alla 
som vill får del av. I våra gudstjänster kommer 
vi att tala om Andens frukter som vi hämtat 
från Galaterbrevet femte kapitel. Predikotex-
terna kommer dock från Lukasevangeliet där 
vi identifierat sex+tre olika berättelser som 
vi kopplat samman med frukterna. Anled-
ningen till att vi valt just Andens frukter är 
för att de är karaktärsdrag som är goda och 
eftersträvansvärda. Vi tror att liv tillsammans 
med Jesus resulterar i god frukt (bildligt talat). 
Det är precis det här som andlig fördjupning 
och andlig vägledning handlar om. Att vi 
vill leva närmre Jesus och låta honom i ännu 
högre grad prägla våra liv. Andlig vägledning, 
alltså samtal med någon annan om tro och 
livet i stort, kan vara ett verktyg för andlig 
fördjupning. Det kan också göras genom att 
du bestämmer dig för att under fastan läsa 
och/eller meditera över några bibelverser 
varje dag. Du kan försöka välja att följa en 
andaktsbok eller bestämma dig för att äta mat 
och prata om livet och tron en gång i veckan 
med några vänner eller personer som du bor 
tillsammans med.

Poängen är att under en avgränsad period 
göra plats för sådant som kan hjälpa dig att 
växa i tro och fördjupa din relation med Jesus. 
Genom att testa på att sätta upp nya rutiner 
under fastan ges vi möjlighet att lyssna efter 
Guds puls i våra liv. Med förhoppningen om 
att våra hjärtan efter fastan ännu mer ska slå 
i samma takt som Guds hjärta.

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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Vinterljus i Galleri Magnifik
Den traditionella samlingsutställningen Vin-
terljus lyser upp Galleri Magnifik fram till och 
med söndag 20 februari. 

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

GALLERIGRUPPEN

Linköpings fotoklubb ställer ut i Galleri Magnifik
Under tiden 26 februari till 27 mars har vi glädjen 
att på nytt få njuta av fin fotokonst i Galleriet 
med hjälp av Linköpings fotoklubb. Foto-
klubben har en öppen inriktning med såväl 
nybörjare och amatörer som professionella 
fotografer. Antalet medlemmar är idag ca 80 
st. Klubben vill vara en allmän träffpunkt 

för utbyte och utveckling inom fotokonsten. 
Klubbens motto är ”Bilden i Fokus”.

Klubbverksamheten består av träffar av 
olika slag, ofta i intressegrupper inom t ex 
bildbehandling, lightroom, photoshop, ma-
crofotografering, bildanalys, kamerateknik, 
utställningar mm. Vid månadsmöten bjuds 
interna eller externa fotografer in för att före-

läsa utifrån bilden, som konst. I fotoklubbens 
utställning nu i Galleriet får vi smakprov på 
det mesta av fotografisk bildkonst – och be-
tänk: ”En bild säger mer än tusen ord”, enligt 
det gamla ordspråket.

Vernissagen äger rum lördag 26 februari kl 
13.00. Välkomna!

GALLERIGRUPPEN / JAN HÄLLGREN
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Fotografi av Mats Larsson Kindeland i Linköpings Fotoklubb, som ställer ut i Galleri Magnifik under perioden 26 februari till 27 mars.

En kväll om hopp
Onsdag 16 februari bjuder Equmenia-
kyrkan tillsammans med Bilda, S:t 
Lukas och Sjukhuskyrkan in till en 
kväll med Lars Björklund, poet, 
präst och författare 

Kvällen börjar kl 18.00 på kyrk-
torget med öppnande av poesiut-
ställningen En oväntad början med 
dikter och bilder av Lars.

Sedan fortsätter kvällen kl 18.30 i 
Mariasalen med öppet samtal med 
Lars om hoppfullhet mot alla odds 
under rubriken När livet utmanar. 
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Församlingsnytt

ALLA erbjuds andlig vägledning under fastan 2022!
Under fastan 2022 gör vi en rejäl satsning på själavård, 
där alla medlemmar i Equmeniakyrkan Linköping 
erbjuds ett samtal med andlig vägledning. I ett sådant 
samtal står din längtan efter, erfarenhet av och relation 
till Gud i fokus. Utgångspunkten är frågorna: ”hur har du 
det med Gud?” och ”vad längtar du efter?”

I andlig vägledning finns tre personer i rum-
met: den andliga vägledaren, den som sökt 
sig till samtalet och Gud. Ett sådant samtal 
behöver därför inte förberedas, för genom 
Guds ledning uppstår relevanta saker att prata 
om under samtalets gång. Däremot kan det 
vara ett gyllene tillfälle att lyfta t.ex. något 
du undrar över i bibeln, erfarenheter som 
präglat din tro eller bilder av Gud som oroar 
eller tynger dig. Om det finns behov att prata 
vidare så bokas ytterligare samtal.

DENNA SATSNING GÖRS för att vi tror att alla männis-
kor behöver andlig vägledning med jämna 
mellanrum. Andlig vägledning är nämligen 
till för alla: för den som tvivlar, för den som 
har bergfast tro och för allt däremellan. Alla 
möter så småningom situationer i livet som 
prövar bilden av Gud, omvärlden och oss 
själva. Att få prata om sådana saker kan ge 
nya perspektiv, som i förlängningen ger andlig 
frukt. Fastan är traditionellt sett en period av 
rannsakan, då vi uppmanas att i praktiken ta 
vår tro och vårt kristna liv på allvar. Därför 
är vår förhoppning att alla som har möjlighet 
tar chansen att boka in ett samtal med andlig 

vägledning under fastan.
Vi som erbjuder dessa samtal är pastorer 

och diakoner, som alltså har tystnadsplikt. Vi 
har frigjort tid i våra scheman under fastan 
genom att avstå övriga åtaganden, för att vi 
vill satsa ordentligt på detta erbjudande. Hör 
av dig direkt till oss för att boka ditt samtal!

VÄLKOMMEN att vara med och delta på Equmeniakyrkan 
i Linköpings musikinspirationsdag för musiker och andra 
intresserade av församlingsmusiken. Det här är en dag 
vi gör tillsammans, där några av församlingens musiker 
delar tankar kring gudstjänstmusik och leder samtal. 
Vi kommer också att förbereda musiken till söndagens 
gudstjänst.

Oavsett om du brukar spela på gudstjänster, 
deltar i församlingens musikliv på annat 
sätt eller inte så är du välkommen att vara 
med – är du sugen på att bli mer aktiv i detta 
arbete är det ju ett ypperligt tillfälle att träffa 
andra musicerande. Självklart är också du 
välkommen som bara vill lyssna på det som 
vi samtalar om under dagen. 

Pandemin då, undrar någon nu? Vi hoppas 
och ber för att utvecklingen vänder och att 
det kommer att vara möjligt att genomföra 
dagen tillsammans som planerat!  Tyvärr har 
vi för närvarande restriktioner på vissa typer 
av samlingar och rekommenderas att begränsa 

våra nära kontakter inomhus. Om dessa 
restriktioner förlängs efter den 31 januari 
kommer vi att skjuta upp/ställa in detta (det 
blir alltså inget digitalt alternativ om ingen 
kommer med stora protester). 

Dagen är alltså lördag 12 februari, och ett 
preliminärt schema finns här bredvid. 

Anmälan görs till Anna Grönbäck på e-post 
gronback.anna@gmail.com eller telefon 073 
030 1465 senast 5 februari. Det går bra att 
anmäla flera i samma mail. Ange namn, 
eventuell specialkost och om du vill vara med 
och spela någonting på söndagens gudstjänst. 
I sådana fall ange också vad du spelar och/eller 
om du vill sjunga. Det kommer och finnas 
mat och fika till självkostnadspris (meddelas 
senare). 

Fundera gärna på om du har några mu-
sikförslag till gudstjänsten, oavsett om det är 
gemensam sång eller annat. Har du noter på 
det så ta gärna med det!

ANNA GRÖNBÄCK

Händer i fastan
Semmel-afterwork tisdag 1 mars kl 
16.00-18.00 i Martas Café.

Askonsdagsmässa i Domkyrkan 
onsdag 2 mars kl 19.00.

Gudstjänstteman utifrån Andens 
frukter alla söndagar under fastan 
samt gudstjänsterna i påskveckan. 
Alla nio frukter är med men kom-
mer att belysas utifrån berättelser 
hämtade från Lukasevangeliet.

Musiken i kyrkan

Inspirationsdag om musiken i gudstjänsten i Equmeniakyrkan

Preliminärt schema inspirationsdag 12 februari
09.00 Drop-in bön 
09.30 Varför firar vi gudstjänst? 
10.00 Fika
10.30 3 perspektiv på musik i gudstjäns-

ten – samtalsämnen. Vad ska vi 
spela för musik? Kan vi spela vad 
som helst? Ska vi ens spela musik?

12.00 Lunch
13.00 Att leda församlingen i tillbedjan.
13.30 Spela tillsammans och förbereda 

musik till söndagens gudstjänst 
(med fikapaus)

15.50 Gemensam avslutning
16.00 Slut för dagen, vi ses på söndag! 

Marcus Lind
marcus.lind@ 
equmeniakyrkanlinkoping.se

Maria Linder
maria.linder@ 
equmeniakyrkanlinkoping.se

Lars Hermansson
lars.hermansson@ 
equmeniakyrkanlinkoping.se

Eva Milton
eva.milton@ 
equmeniakyrkanlinkoping.se 
tel 013-24 98 05
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Vilmas spalt
Under juldagarna har jag ägnat delar av min 
lediga tid åt att pussla. Att samman-
koppla separata bitar till en färdig bild 
är något som framför allt fått mig att 
koppla av, men det har också väckt en 
tanke gällande människans existens 
och hur vi alla egentligen hör ihop. 

I ett pussel finns flera hundra pus-
selbitar som ser ut på olika sätt. En 
kan vara kantig och en annan kan vara 
rund. Vissa kan vara blå, andra kan 
vara röda eller gröna. För varje pus-
selbit som kopplas samman, sluts ett 
förbund och en gemenskap. De tillhör 
varandra och fattas en bit, fallerar hela 
konstruktionen.

Liksom pusselbitar, är också vi människor 
olika. Vi kommer i olika färger och 
former, utseenden och funktioner. 
En kantig pusselbit kan inte ersättas 
med en rund, på samma sätt som en 
brunögd person inte kan bytas ut mot 
en blåögd. Vi alla behövs och är en del 
av det stora livspusslet, det som förenar 
och sammanbinder oss med varandra. 

Gud har skapat människan unik 
och med ett värde som inte kan mätas 
med någon annan - saknas ett barn, 
blir Herrens verk ofullständigt. Därför 
får vi tillsammans, och med omsorg 
om varandra, alla vara en del av Guds 
egna makalösa pussel. Pusslet som be-
rikar och fyller oss med den generösa 
glädje, kärlek och omtanke som bara 
Han kan ge.

VILMA THOLANDER

Välkommen till barnmusiken!
Fredag 14 januari startade barnmusi-
ken igen efter juluppehållet! Vi ses på 
fredagar t.o.m. 20 maj mellan kl 09.30 och 
12.00 för lek, sång, fika och samvaro. 
Vi börjar med sångstund för de lite 
större barnen (1–5 år), leker en stund, 
har sångstund med de minsta barnen 
(0–1 år) och fortsätter sedan leken och 
samvaron. Det kostar 20 kr/tillfälle 
eller 200 kr/terminen och då ingår 
mackfika. Gå gärna med i Facebook-
gruppen ”Barnmusik i Equmenia-
kyrkan Linköping” för kontinuerlig 
information.

LEDARNA

När det var dags för taggade innebandyspelare 
att starta upp höstterminen, möttes vi av en 
vattenskadad hall. Trots det fanns det stor 
entusiasm och vi spelade flera gånger på 
begränsad yta. Det gjorde att man fick hitta 
nya strategier i spelet, och det funkade faktiskt 
riktigt bra. Renoveringen av hallen var snart 
igång och vi hyrde under tiden in oss i Ryt-
targårdskyrkans hall under några månader. 
Terminen avslutades med succé, vi samlades 
för en gemensam julavslutning med fika och 
quiz, och gjorde sedan innebandypremiär 
på den nya blåa mattan. Tydliga linjer, ett 

Åter spel i Equmeniakyrkans källare
distinkt grepp och ett skönt underlag höjde 
spelupplevelsen till en ny nivå, nu kan vi 
spela i flera årtionden till! Vi vill framföra 
vårt varmaste tack till er som varit med i 
renoveringsarbetet!

Minns du förresten vilken färg golvet hade 
förut? Rätt svar finner du i Facebookgruppen 
”Mångkulturell innebandy”. Där finns ju 
också förstås information till dig som tycker 
att mattan ser oemotståndlig ut, välkommen 
med!

Hälsningar från innebandygruppen genom 
JOSEF DANIELSSON



BARN
Barnmusik, 0–1 år fredag 10.30
Solveig Åkerblad, 073-362 19 81 
Facebook-grupp Barnmusik i Equmeniakyrkan Linköping

Barnmusik, 1–3 år fredag 09.30
Solveig Åkerblad, 073-362 19 81 
Facebook-grupp Barnmusik i Equmeniakyrkan Linköping

Barnkören Joy! från 6 år onsdag 17.30
Obs! Övar i Lambohovskyrkan 
Stina Holmgren, 013–24 98 07
Skattkistan, 4–10 år söndag 11.00
Daniel Czitrom, 072-203 69 02
På G, 10–13 år söndag 11.00
Elin Norberg, 072–542 20 24

UNGDOM 

Maria Linder, tel 013-24 98 12
www.equmeniakyrkanlinkoping.se

YTTERLIGARE INFO

AKTIVITETER

SCOUT
Spårarscout, 7–10 år torsdag18.00
Marre Staaf, 070–171 09 29
Upptäckarscout, 10–13 år torsdag 18.00
Daniel Hällgren, 073–091 69 31
Äventyrarscout, 13–16 år torsdag18.00
David Svensson, 073-036 99 24
Utmanarscout, 16–19 år torsdag 18.00
Oskar Dawidson, 073-854 53 12
Scout i Lambohovskyrkan torsdag 18.00
Veronika Granat, 070–624 28 46
Scout i Ledberg onsdag 18.00
Jonas Blidelius, 070–751 52 34

Grandios, från årskurs 7 varannan fredag 19.00
Stina Holmgren, 013–24 98 07

Ungdomskören Hope, från årskurs 7 tis 18.30
Stina Holmgren, 073949805.
Konfirmation, årskurs 8 fredag 16.00
Maria Linder, 013–24 98 12
The Bible, från årskurs 9 fredag 20.00
11 februari, 11 mars, 14-15 april, 13 maj, 3 juni
Maria Linder, 013–24 98 12
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STUDENT & UNGA VUXNA
Gospelkören Revoice, 19-35 år onsdag 18.30
Lovisa Kienzler, 073–777 25 86
Se Instagram-kontot revoicegospel och Facebook-
sidan Revoice Gospel Choir
Ekumenisk bön- & lovsångsmässa
Domkyrkan fredag 20.00
18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj
Maria Linder, 013-24 98 12
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångs-
mässa i Linköpings domkyrka
Ny i stan 30 januari, 6 februari söndag 10.30
Maria Linder, 013–24 98 12
After Church söndag 13.00
Maria Linder, 013–24 98 12
Mångkulturell Innebandy söndag 18.00
Josef Danielsson, 073-808 17 55 
Se Facebook-gruppen Mångkulturell innebandy

Kalendern
[för ev ändringar, se www.equmeniakyrkanlinkoping.se]

JANUARI
30 11.00 Gudstjänst med alla 

åldrar Maria Linder. 
Grandios och The 
Bible.

 18.00 Mångkulturell Inne-
bandy Terminsstart.

FEBRUARI
4 19.00 Grandios
8 18.30 Andaktsworkshop för 

Equmenialedare. 
10 18.00 Scout Lambohov 

Terminsstart.
11 20.00 The Bible
13 13.00 After Church
15 18.00 Föräldraträff för kon-

firmanderna.
18 20.00 Ekumenisk bön- 

och lovsångsmässa i 
Domkyrkan. Andens 
frukt: Trofasthet.

MARS
1 18.00 Trygga möten
4 19.00 Grandios
5  Hope och Revoice 

på ungdomskördag i 
Jönköping.

 19.00 Konsert med Revoice, 
Hope m.fl. i Immanu-
elskyrkan, Jönköping.

11 20.00 The Bible
13 11.00 Gudstjänst med alla 

åldrar och scoutin-
vigning Maria Linder.

 13.00 After Church
18 19.00 Grandios
 20.00 Ekumenisk bön- 

och lovsångsmässa i 
Domkyrkan. Andens 
frukt: Självbehärsk-
ning.

20 10.00 Konfirmanderna 
medverkar på 
gudsjänst i Equmenia-
kyrkan Skeda.

26  Jesus till barnen Kon-
ferens i Cupolen.

APRIL
1 19.00 Grandios

Sidor
Equmenia Linköping
Equmeniakyrkan Linköping
Revoice Gospel Choir
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i 
Linköpings domkyrka

Grupper
Unga vuxna, Equmeniakyrkan Linköping
Mångkulturell innebandy
Barnmusik i Equmeniakyrkan Linköping

SOCIALA MEDIER

@equmenialinkoping
@equmeniakyrkanlinkoping
@revoicegospel

I och med smittläget i Linköping 
kan det vara så att vi måste ändra 
planerade arrangemang. Kolla hem-
sidan eller hör av dig för uppdaterad 
information.

ÄNNU MER

PÅ SIDAN 14

SMU-téet har fått nytt namn! På 
Equmenias årsmöte i oktober 
fick vår barn- och ungdomsför-
ening ett nytt namn: Equmenia 
Linköping. I samband med detta 
lämnade Equmeniastyrelsen 
in en proposition till årsmötet 
om att SMU-téet samtidigt 
skulle byta namn. På årsmötet 
inkom flera bra förslag, och 
efter omröstning beslutades det 
nya namnet vara ”Te-qumenia”! 
På julmarknaden auktionerades 

Efter en vårtermin med bara inspe-
lat material så fick vi äntligen 
börja planera för att få träffas på 
riktigt. Och som vi ledare hade 
längtat efter det! 

Målet för hösten 2021 var 
solklart, vi ville ha söndagsskola 
varje söndag! Det var vår önskan 
men insåg att vi behövde bli fler 
ledare för att få det att gå ihop. 
Vi skattkiste-ledare bad för detta 
och vi fick napp! Det kändes 
spännande och roligt. 

Vårt mål var också att se till att alla 
barn som kommer till vår kyrka 
på söndagarna ska bli sedda och 
känna att de bidrar bara genom 
sin närvaro. 

Vi använder oss av vårt Cafe 
Här&Där, där karaktärerna 
stöter på olika problem eller di-
lemman och där vi kan använda 
oss av bibelns berättelser för att 
lösa något eller hur man kan 
få hjälp. I slutet av varje Cafe 
Här&Där läser vi gärna samma 
text ur barnens Bibel för att de 

de sista paketen med etiketten 
”SMU-té” ut, och samtidigt 
började ”Te-qumenia” säljas. 
Téet har fortfarande samma goda 
smak och unika blandning av 
persika, rom och kvitten.
Te-qumenia finns att köpa i In-
formationen, och passar ypper-
ligt bra både hemma i en kopp 
framför Youtube-gudstjänsten 
eller i present till någon du vill 
visa lite uppskattning.

EQUMENIA-STYRELSEN GENOM MARIA LINDER

Release för Te-qumenia!

ska få smak på Ordet. 

Sen finns det möjlighet för lek eller 
pyssel, innan kyrkkorven nalkas. 

Hösten avslutades på andra 
advent med julavslutning, tom-
tebesök och godispåse! 

Vi har saknat vår gympasal 
denna termin då det ofta är 
mycket spring i benen på de 
små, men vi ser fram emot våren 
2022, då vi kan få börja använda 
den igen! Skattkistan drar igång 
den 23 januari, välkomna med!

Vi har fått några nya ledare 
denna termin, men några har 
lämnat så det finns plats för fler! 
Välkomna med!

HANNA ÖRNBERG

Med anledning av restriktioner 
som gör att endast 50 personer 
kan samlas till gudstjänst, har 
Söndagsskolorna Skattkistan och 
På G senarelagt sin terminsstart. 
Håll utkik på hemsidan och 
sociala medier efter uppdaterad 
information om när dessa startar.

RED. ANM.

Skattkistan hösten 2021
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Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Equmeniakyrkan

Januari
27 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Bestämmer Bryssel allt? Anna Lind-

berg, enhetschef Internationell sam-
verkan, Region Östergötland. Läs 
mer på sidan 7.

30 SÖNDAG 4:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Jesus är vårt hopp. Maria Linder. 

Insamling till Equmeniakyrkans in-
ternationella arbete. Kyrkkaffe. Ny i 
stan.

31 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
 Läs mer på sidan 6.

Februari
1 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Tankar mitt i livet. Dikter och bilder 

med Birgitta Jacobsson.

6 SÖNDAG Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst
 Uppenbarelsens ljus. Marcus Lind. 

Kyrkkaffe. Ny i stan.

9 ONSDAG
18.30 Församlingsmöte digitalt.

10 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Kinda kanal - en kanal som födde folket 

i båda ändar! Joachim Johansson, 
expert på Kinda Kanal och skådespe-
lare. Läs mer på sidan 7.

13 SÖNDAG Septuagesima
11.00 Gudstjänst
 Frälsningen. Kyrkkaffe. After Church.

14 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
 Läs mer på sidan 6.

15 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Maria, Lucia, ljuset, vintern och lite 

till. Ett temaprogram med Rolf 
Vårdstedt.

16 ONSDAG
18.00 En kväll om hopp 
 Öppnande av poesiutställning och 

samtal med författaren Lars Björk-
lund. Läs mer på sidan 8.

18 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Andens frukt: Trofast-

het.

20 SÖNDAG Sexagesima
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Det levande ordet. Maria Linder. 

Kyrkkaffe.

27 SÖNDAG Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst
 Kärlekens väg. Marcus Lind. Kyrk-

kaffe.

28 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
 Läs mer på sidan 6.

Mars
1 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Mer levande i skuggan av döden. Sjuk-

huspastor Lars Hermansson delar 
med sig av sina tankar.

16.00 Semmel-After Work i Martas Café

2 ONSDAG
19.00 Askonsdagsmässa i Domkyrkan

4 FREDAG
14.00 Världsböndagen
 firas ekumeniskt i Ryttargårdskyrkan. 

Läs mer på sidan 6.

5 LÖRDAG
19.00 Konsert med Revoice
 i Immanuelskyrkan, Jönköping. Läs 

mer på sidan 6.

6 SÖNDAG 1:a i Fastan
11.00 Gudstjänst
 Andens frukter: Glädje. Marcus Lind. 

Kyrkkaffe.

10 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Trion Hasse A, Tage D och EWK i 

svensk satir. Sune Lindgren, f.d. lasa-
rettsapotekare och Tage Danielsson-
expert. Läs mer på sidan 7.

12 LÖRDAG
09.00 Musikinspirationsdag.
 Samtal och workshop om försam-

lingsmusiken med fokus på guds-
tjänster. Läs mer på sidan 9.

13 SÖNDAG 2:a i Fastan
11.00 Gudstjänst med alla åldrar och 

scoutinvigning
 Andens frukter: Frid. Maria Linder. 

Insamling till pastors- och diakon-
utbildningen inom Equmeniakyrkan. 
Kyrkkaffe. After Church.

14 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
 Läs mer på sidan 6.

15 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Från läsarsånger till klassiska pärlor. 

Bernt och Gösta Nylund spelar och 
sjunger.

Gudstjänster och möten

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

Ekängen
Vill du stödja arbetet i Ekängen?

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

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

18 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Andens frukt: Självbe-

härskning.

20 SÖNDAG 3:e i Fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Andens frukter: Tålamod. Marcus 

Lind. Kyrkkaffe.

24 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Hur jag flängt runt med musiken i 

ryggsäcken! Astrid Tingström, musik-
ledare. Läs mer på sidan 7.

27 SÖNDAG Jungfru Marie Bebådel-
sedag

11.00 Gudstjänst
 Andens frukter: Vänlighet. Maria Lin-

der. Kyrkkaffe.

28 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
 Läs mer på sidan 6.

29 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Minnen från ett polisliv. Bosse Karls-

son och Claes-Göran Roos berättar.

April
3 SÖNDAG 5:e i Fastan
11.00 Gudstjänst
 Andens frukter: Godhet. Eva Milton. 

Kyrkkaffe. After Church.
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Lambohovskyrkan

Februari
1 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

6 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

10 TORSDAG
18.00 Föreläsning
 NT2026. Nya testamentet i förnyad 

språkdräkt. Anders Göranzon, Ge-
neralsekreterare Svenska Bibelsällska-
pet.

13 SÖNDAG
18.00 Lambohovsmässa

15 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

20 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

23 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

27 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

Mars
1 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

6 SÖNDAG
18.00 Gospelgudstjänst

9 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

13 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

15 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

20 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

23 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

27 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

29 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

April
3 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

På grund av den rådande situationen runt viruset 
avvaktar vi med terminsstart för grupper och 

öppen verksamhet för vuxna, till exempel sopp-
luncher fram till och med 28 februari. Det senaste 
finner du på: www.svenskakyrkan.se/slaka-nykil

Vad är kyrkans uppdrag?
Församlingens missionärer Andrea och Petter Hermans-
son är tillbaka igen i Ecuador och ger oss i detta nummer 
en rapport från sitt arbete.

VI LEVER I EN VÄRLD där stora politiska penseldrag 
målas av rädsla. Rädsla för det vi inte kän-
ner, rädsla för människor från andra kulturer, 
rädsla för smitta, rädsla för varandra. Kyrkans 
uppdrag blir tydligare i tider som dessa, att 
fortsätta leva det som sagts under 2000 år, vi 
hör ihop, vi behöver varandra. Kyrkan är en 
plats för möten där vår identitet som Kristi 
kropp bekräftas.

Sedan september är vi tillbaka i Ecuador, i 
vårt hem i Montecristi. Platsen är densamma 
men mycket är annorlunda sedan vi flyttade 
till Sverige 2019. Pandemin har drabbat 
hårt, vänner till oss har gått bort och många 
har känt av de ekonomiska konsekvenserna. 
I skrivandets stund hör vi om nya fall runt 
oss varje dag, omikron sveper fram och fler 
restriktioner är på gång. Kyrkan är hopp i 
oroliga tider.

DET SOM OCKSÅ ÄR delvis annorlunda är det arbete 
vi finns med i. Andrea arbetar med projektet 
Alas de libertad, Vingar av frihet, som arbetar 
mot våld i nära relationer. Genom workshops 

och förebyggande arbete mot våld så kommer 
också berättelserna fram, av kvinnor som levt 
i relationer av våld och förtryck. Projektets 
psykolog har fulla dagar och när det behövs så 
finns advokater som kan följa upp och hjälpa 
till vid en anmälan. En kvinna berättar att 
tack vare projektets vägledning hittade hon 
en väg framåt i livet, istället för den hon hade 
beslutat sig för, att ta sitt liv. Kyrkan upprättar 
och helar de slagna.

För Petters del är fokuset på kyrkans 
mentorsprogram, ett arbete som pågått några 
år. Men att våga visa svaghet och ömsesidigt 
beroende, pastorer emellan, är en process 
som tar tid. Det är dock ett spännande nytag 
med drivande ledare inom samfundet, så det 
borde bli bra. Kyrkan är en plats för förtro-
ende och djup. 

VI LEVER NÄRA Andreas familj och är tacksamma för 
det. Natanael, 12, och Alicia, 8, är tillbaka på 
sin spansk-engelska skola, även om mycket 
undervisning sker online just nu så fungerar 
det också. Men det är mer läxor här än i Sve-
rige och hemlängtan kommer då och då. Tack 
för att ni ber för oss, det bär genom de tunga 
dagarna. Kyrkan är förbönen och omsorgen. 

ANDREA OCH PETTER HERMANSSON 

Församlingens missionärer, familjen
Hermansson, är tillbaka igen i Ecuador.

Utbildningstillfälle med Alas de Libertad.
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EQUMENIAKYRKAN HAR UTLYST klimatnödläge!  Vad be-
tyder det och vad bör det betyda? Sändarens 
chefredaktör skriver: ”Det får inte bara bli 
tomma ord”.

Att utlysa ett nödläge låter dramatiskt, 
men den pågående klimatkrisen är dramatisk.

Enligt den senaste IPCC-rapporten förvär-
ras jordens klimat snabbare än väntat. Det 
finns en tydlig koppling mellan klimatkrisen 
och de extremväder vi har hört om i nyhe-
terna. Dessutom ökar klimatförändringarnas 
hastighet för varje år som utsläppen inte 
upphör. Klimatkrisen drabbar de fattiga mer 
än de rika.

VAD KAN VI DÅ GÖRA? Vi kan vidta åtgärder som 
Equmeniakyrkan Linköping, men även som 
individuella medlemmar.

Som församling kan vi minska vår kyrkas 
energiförbrukning genom energibesparing 
och montering av solceller. Vår kyrka för-
brukade tills nyligen ganska mycket el, drygt 
210 000 kW/år. Det mesta går till ventilation. 
Solcellerna vi nu har på den högra delen av 
taket i bilden nedan producerar ca 42 000 
kWh/år. Då återstår en förbrukning om ca 
170 000 kWh/år. 

Om vi skulle montera högeffektiva solceller 
även på större delen av taket till vänster skulle 
ca 100 000 kwh/år kunna produceras. Det 

Klimatnödläge – Vad betyder det för oss?
skulle ge en stor klimat/miljövinst genom 
ren el och även kraftigt reducera vår kyrkas 
löpande elkostnader, elpriset har dessutom 
en stigande trend. Den sparade elen kan 
användas för t.ex. att driva elbilar som ersät-
ter fossilbilar eller exporteras till Europa och 
ersätta kol- och gas-kraft.

MINST LIKA VIKTIGT är vad vi gör som individer. De 
som bor i hus kan sätta upp solceller på den 
egna bostaden, Flera församlingsmedlemmar 
har gjort detta eller är på gång. En stor ut-
släppskälla är resor, speciellt flyg. En flygresa 
ToR till södra Europa släpper ut ca ett ton 
koldioxid per person, till Kanarieöarna nästan 
2 ton, till Thailand 3-4 ton. Den hållbara 
utsläppsnivån ligger på drygt 1 ton, dvs hela 
årskvoten förbrukas på en enda resa. Bättre då 
att välja andra resmål och resa med tåg, buss, 
eller bil, helst eldrivna. En annan stor utsläpp-
skälla är bensin- och dieselbilar. Här kan vi ta 
cykeln kortare sträckor samt prioritera att byta 
till elbil, ny eller begagnad. Omställningen 
är i full gång i Sverige. September 2021 var 
den första månaden det såldes fler laddbara 
bilar än fossildrivna i Sverige. Ett antal för-
samlingsmedlemmar har redan bytt eller är på 
gång att byta. Vi kan inspirera varandra och 
dela erfarenheter!

Att bevara skapelsen genom klimatåtgärder 
och sprida evangelium står inte i motsättning 
till varandra, de går hand i hand! I MIR-
gruppen (betyder Miljö, Internationellt och 
Rättvisa), en T-grupp i vår kyrka, försöker vi 
jobba praktiskt och teoretiskt med detta. Vi 
brukar träffas en gång per månad. Kontakta 
Peter Fritzson för att komma med. Du är 
välkommen! Tel 0708-281484, epost: peter.
fritzson@liu.se

PETER FRITZSON

Vi behöver bli fler...
Idag faller snön utanför mitt fönster och 
Klintagården täcks av ett tunt lager. Även 
om det är ”vintervila” här på gården pågår 
förberedelser för kommande säsong. Pro-
gramplaneringen är i full gång, rekrytering 
av sommarpersonal har påbörjats och bok-
ningar av boende behandlas, även online.  
Renoveringar och reparationer, som utförs 
av både volontärer och hantverkare, tillhör 
också vinterperioden. 

För att möta alla bokningar och behov från 
våra gäster behöver vi bli fler. Därför söker 
vi i år inte endast sommarpersonal. Du som 
har möjlighet att vara med hela säsongen eller 
delar av den, gammal som ung, är välkommen 
att höra av dig. 

Säsongen startar efter påsk, med arbetsda-
gar. Det planeras även för en jubileumshelg, i 
samband med årsmötet, 20-22 maj.

Även om pandemin fortfarande påverkar 
mycket av vår vardag hoppas och tror vi på 
ännu en välbesökt sommar på Klintagården, 
med mycket aktiviteter. 

Er omtanke, förböner, gåvor, arbetsinsatser 
och besök bidrar till att driva och utveckla 
Klintagården. Tack!

Följ oss gärna via www.klintagarden.se, 
facebook, Instagram. 

MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE 

På Klintagården

Equmenia erbjuder inte en, inte två utan TRE 
ledarutbildningar i vår! En chans för alla 
ledare att få lite extra kött på benen och ny 
inspiration. 

Tisdag 8 februari kl 18.30 erbjuds en andakts-
workshop. Vi kommer fördjupa oss i varför, 
hur och vad andakten egentligen kan vara 
i våra samlingar och dela erfarenheter och 
utmaningar i att hålla andakt i våra olika 
grupper. Föranmäl dig till stina.holmgren@
equmeniakyrkanlinkoping.se.

Tisdag 1 mars kl 18.00 hålls Trygga Möten, en 
ledarutbildning för att motverka övergrepp. 
Alla equmenialedare ska gå den minst vart 
tredje år. Equmeniastyrelsen kommer bjuda 
in dem som behöver gå den i år.

Lördag 26 mars hålls Jesus till barnen, en eku-
menisk barnledarkonferens i Cupolen. I år 
kommer föreläsningarna kretsa kring att föra 
tron vidare till barnen - både i kyrkan och i 
hemmen. Välkommen du som är ledare, för-
älder eller intresserad. Mer info och anmälan 
finns på Bildas hemsida.

Extra!
Andaktsworkshop, trygga möten och Jesus till barnen

Equmenia tycker att utbildning är viktigt 
och sponsrar gärna sina ledare. Hör av dig till 
Equmeniastyrelsen om du har en ledarutbild-
ning som du vill gå.

STINA HOLMGREN

Allt övrigt i equmedia hittar du som vanligt på sidorna 10-11.



Vi finns här när livet förändras.

www.capellaab.se    info@capellaab.se

Linköping
013-12 02 17
013-12 20 59

Åtvidaberg
0120-101 15

Norrköping
011-12 03 34
011-18 01 70

Finspång
0122-100 94

Söderköping
0121-102 01

Specialister på alla typer av sten och 
plattsättningsarbeten.
Vi utför även andra typer av mark och 
anläggningsarbeten.
Ring gärna  013-31 52 11

Rönögatan 4, 582 78 Linköping

Equmeniakyrkans egen
brödleverantör

Tårtor, smörgåstårtor, matbröd,
kaffebröd, smörgåsar, sallader.

Tfn 013-12 24 07 • Västra vägen 6
www.lanemokonditori.se

”Allt från den fina bröllopsmiddagen till 
den enklare tillställningen.

Vi har något för alla!”

Bröllop • Catering
Lunchservering

Telefon 013-13 77 97
Industrigatan 15 • 582 77 Linköping

www.restaurangviktor.se

Öppettider: Måndag-Fredag 07.00-18.00,
Lördag 08.00-16.00, Söndag 09.00-16.00.

Välkommen!

telefon 013-24 98 21

 Måndag-Torsdag: 11.00-14.00
 Fredag-Söndag: Stängt

Som medlem får du bl a följande förmåner:
•	 Goda möjligheter att vinna konst 
•	 När du köper konst i Galleri Magnifik erhåller 

du 10 % avdrag
•	 Intressanta besök hos konstnärer och andra 

utställningar
•	  Skriftlig inbjudan till Galleri Magnifiks vernis-

sager

BLI MEDLEM I 
KONSTFÖRENINGEN MAGNIFIK!

Årsavgift 300 kr (studerande 150 kr). Betala till 
plusgiro 18 30 546-6. Märk inbetalningen med 
namn och mailadress!
Frågor till kassör Arne Jacobsson, tel 070-291 99 
13, epost arne43@gmail.com

Konst-
föreningen

Ingela      Kicki      Bibbi      Jennie          Pernilla       Hanna       Maud    Marianne    Malin    Johanna

www.facebook.com/MartasCafe
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EKONOMIBREV B
Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

Sista sidan

En gråmulen novemberdag ses vi i Martas café, Simon 
Hesselstrand och jag. Han kommer direkt från skolan på 
sin cykel och stannar till för ett samtal om livet, tron, 
församlingen och en massa annat.

Välkommen till samtalet, Simon! Berätta lite om dig 
själv. 
– Jag är 17 år och bor i Åleryd tillsammans 
med mamma Malin, pappa Magnus och lil-
lebror Otto, 15 år. Där har vi bott några år, 
men tidigare bodde vi i Skeda, när pappa var 
pastor där. I Skeda hade vi en större trädgård 
och skogen alldeles utanför. Det gillade jag. 

Jag går år 2 på naturvetenskaplig spetsut-
bildning på Berzeliusskolan. Det betyder att 
jag har lite mera matte än vad man har på 
vanlig naturvetenskaplig linje. 

Skolan tar en hel del tid kan jag tro, men vad gör du 
på din fritid? 
– Jag simtränar en hel del i en grupp. Ibland 
har det kolliderat med annat, men så fort jag 
kan är jag med där. 

Jag gillar att bygga med Lego. För att slippa 
ha bitar på golvet, så byggde vi stora bord, 
där byggena kan stå. Skönt att slippa städa 
golvet varje gång. Brädspel spelar jag gärna, 
t.ex Settlers från Catan. Catan är en ö där man 
ska kolonisera byar, städer och vägar, och på 
så vis erhålla poäng.

Jag vet att du ägnar en hel del tid åt aktiviteter i kyrkan. 
Berätta! 

– Jag är fortfarande scout i Equmeniakyr-
kan i Skeda. Det är ett sätt att hålla kontakten 
med mina gamla kompisar där. I vår kyrka 
går jag gärna till Grandios (tonår). När jag 
började där, var det många nya att lära känna, 
men sedan blev det lättare när många av dem 
också konfirmerades tillsammans med mig. 

Lite före pandemin började jag att hjälpa 
till vid ljudbordet med att ta fram texter som 
visades på väggen. När det sedan blev webb-
sändningar så började jag sköta en kamera 
först och senare var jag också vid bildmixern. 
Nu är det en blandning av arbete vid ljudmix-
ern och bildmixern. Jag tycker att det är roligt 
att få hjälpa till där. 

Konfirmationstiden, vad betydde den för dig?
– Det betydde bl.a. att jag gick på gudstjänst 
lite oftare än innan. Jag reflekterade mera, 
ifrågasatte mina tankar för att se om de höll, 
men också att man lyssnar och reflekterar 
mera över vad som sägs i en andakt eller en 
predikan. 

Vad fick dig att ta steget in i församlingen, som medlem? 
– Det var i slutet av konfan, jag upplevde att 

kyrkan var en skön plats att vara på och att 
det är lättare att ha en aktiv tro, få leva ut den, 
i församlingen. 

Det där med att vara engagerad ganska mycket kan jag 
känna igen mig i. Varför blir det så tror du? 
– Mycket för att det är roligt och för att man 
kan bidra med sin lilla del. Vi förstår inte 
alltid Guds mening med en uppgift, men 
den kan vara pusselbiten, som fattas i en 
större plan. 

En av mina egna killar sa i övre tonåren att han inte 
tyckte att kyrkan hjälpte honom att växa i tron efter 
konfirmationen. Hur upplever du det nu? 
När man är på läger är det i andakterna som 
man reflekterar och utvecklar sin tro. Då har 
man jämnåriga kristna kompisar och det 
känns lätt och bra. Growelägret i år var bra. 
Sedan har jag goda minnen från scoutlägren 
Klockrent 2015 och Prisma 2019. 

I skolan har jag en annan kristen kompis, 
men ofta, när man diskuterar sådant som har 
med den kristna tron att göra med andra, så 
känner man inte igen det som kommer fram, 
för andra har en annan bild av vad kristna 

tycker och tänker än vad jag har. Hur man 
ser på evolutionen t.ex. Det kan vara väldigt 
annorlunda. 

Sedan skulle jag gärna se att man hade 
Grandios varje vecka. Det skulle vara bra. Om 
man inte kan en gång, så är det inte så långt till 
nästa. The Bible är bra också för den andliga 
utvecklingen för äldre tonår och unga vuxna. 

Vad skulle du vilja önska att församlingen/Equmenia 
skulle göra i framtiden? 
Innan pandemin var ett samarbete med scout 
i Skeda på gång. Det skulle jag önska att det 
blev verklighet nu när pandemin så tillåter.

Något du vill hälsa till Medljus läsare?
Det är kul att engagera sig och lättare att lära 
känna folk i olika åldersgrupper då. 

Tack, Simon, för samtalet. Vi hann också prata om 
gemensamma erfarenheter även om mina 
ligger längre tillbaka i tiden än vad dina gör. 
Jag håller med dig om att det är roligt att 
lära känna människor i olika åldrar och olika 
situationer. Att göra en intervju till Medljus 
är en sådan möjlighet.  

BIRGITTA JACOBSSON I SAMTAL MED SIMON HESSELSTRAND

”Lätt att lära känna andra, när man engagerar sig”

Simon Hesselstrand berättar i samtal med Birgitta Jacobsson om sig själv och sitt engagemang i kyrkan.
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”Mycket för att 
det är roligt och 
för att man kan 
bidra med sin 

lilla del. Vi förstår 
inte alltid Guds 
mening med en 

uppgift, men den 
kan vara pussel-
biten, som fattas 
i en större plan.”

Simon Hesselstrand om 
engagemang i kyrkan.


