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Det blottande ljuset
EFTER ÄNNU EN VINTER så är våren och ljuset här. På 
eftermiddagen smeker solen runt hörnet på 
vårt hus och lyser in från väster i vardagsrum-
met. Det är det vackraste ljuset på hela dagen, 
men det är också otroligt blottande, man ser 
varenda dammtuss. Det är en daglig prövning 
i att både njuta av ljuset, men också i att ac-
ceptera att det är rätt stökigt.

Kanske har du precis som jag haft en lång 
pandemitid utan insyn och input in i din 
vardag. Det vackra ljuset som kommer in i 
livet via vänner och församlingsmedlemmar 
blir en kontrast till det något dunklare livet 
som varit. Men nu är ljuset på väg tillbaka, 
på alla bildliga och bokstavliga sätt.

Kanske behöver vi öva lite på att låta ljuset 
falla även på vårt ostädade inre. Kanske våga 
visa våra tankar och känslor, som vi alla bär 
på. Inte bara för blottandets skull, utan för 
det är så vackert att få dela med varandra hur 
man stöter och blöter det där med att vara 
människa och kristen just nu, i Linköping 
2022. För att det finns så många av oss som 
vill höra om din livserfarenhet och hur Jesus 
är synlig eller inte synlig för dig precis där 
du är i livet.

I APOSTLAGÄRNINGARNA FÅR VI läsa om den troende ge-
menskapen som ”deltog i apostlarnas undervis-
ning, den inbördes hjälpen, brödbrytandet och 
bönerna”. Den inbördes hjälpen, som vi ofta 
läser som gemenskapen eller församlingen, 
kan innebära den plats där vi får vrida och 
vända på det vi läser i bibeln och det vi erfar 
i bön och brödsbrytelsen. Att vrida och vända 
tillsammans för att se på vilket sätt Jesus blir 
konkret i våra liv. Samtalet kan ske under 
kyrkkaffet, i t-gruppen eller annan böne-
grupp, under middagen med vänner eller i 
bänkraden efter gudstjänsten. Och samtalet 

får gärna börja innan vi har hunnit städa upp 
och sortera alla svaren.

Jag kan gärna bjuda på några exempel, 
som rör sig i mitt stökiga inre just nu: vad 
är egentligen ett bönesvar? Är det en annan 
inställning till saker eller ett handfast ingri-
pande av Gud? Borde inte jag ha kommit på 
vad det är vid det här laget? Vad har jag för 
ansvar i klimatkrisen? Hur ska jag förhålla mig 
till att det jag gör inte spelar någon roll rent 
logiskt, kanske gör det det på något andligt 
sätt? Andens frukter, varför kan man inte få 
köpa dem? Hur ska man kunna ge kärlek utan 
att förvänta sig något tillbaka?

DU HAR SÄKERT FLERA BRA livserfarenheter att dela kring 
det här, och vi är nog flera som skulle vilja 
höra dig berätta.

Det kan vara svårt att komma in på saker 
som egentligen berör oss, så här är lite kon-
treta tips:

Vad fick du med dig från gudstjänsten 
idag? Vad har du tänkt på senaste tiden? Att 
fråga: hur mår du, istället för: Är det bra!?

Det krävs mod att vara ärlig med saker 
man funderar på, men nästan varje gång, så 
är min erfarenhet, att det finns en rikedom 
i delandet, ett litet förkroppsligande av ”ge 
så ska du få”.

Jesus, jag ber att vi ska få vara en ärlig ge-
menskap, en gemenskap där vi tillsammans med 
Dig och varandra får erfara lite mer av vad det 
innebär att vara dina barn i den här världen.

Anna 
Rangsjö

FÖRSAMLINGSMEDLEM

Intervju

I Equmenia finns ett projekt benämnt gaming. Med-
ljusredaktionen tog kontakt med Tomas Röjder som här 
presenterar sig och projektet.

Jag är född och uppvuxen i Värmland, när-
mare bestämt Kil, strax utanför Karlstad. Jag 
flyttade till Linköping 2018 för att studera 
till Civilingenjör. 

Just nu sitter jag ordförande för Equmenia 
Linköping och försöker hålla i trådarna kring 
ungdomsarbetet.

På riksstämman 2017 lades det fram ett 
förslag att Equmenia nationellt skulle börja 
jobba med gaming (alltså dator/tv-spelande). 
Efter ganska lång tid i startgroparna anställdes 
Jens Marklund som koordinator och strax 
därefter startades en Minecraft server i slutet 
av april 2021. Vi är ledare från hela Sverige 
som gillar att spela datorspel. Min roll handlar 
om att sköta en del av det tekniska i bakgrun-
den men också att vara med som ledare och 
föredöme. Vi hoppas att det här kan vara 
en trygg plats där barn och unga kan spela 
Minecraft med varandra, oberoende av ålder 
och var man bor. Deltagarna kan gå och spela 
när som helst men vi brukar också anordna 
aktiviteter varje onsdag. På onsdagarna samlas 
vi alltid i (den digitala) kyrkan klockan 19 för 
lite genomgång av kvällen och sen ger vi oss ut 
och gör det vi har planerat. Vi har bland annat 
gjort skattjakter, tipspromenader, gestalning 
av bibelberättelser och massa annat. Sen av-
slutar vi med en andakt klockan 20. Väldigt 
likt en vanlig aktivitet i kyrkan, skillnaden är 
bara att den här sker över datorn.

Vill man veta mer kan man gå in på 
https://equmenia.se/gaming/

Tack Tomas och allt gott i detta arbete!
 ELSA HERMANSSON

Gaming i Equmenia

Tomas Röjder, ordförande för Equmenia Linköping berättar om det nationella 
projektet att jobba med gaming inom Equmenia.
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Fredagen den 18 februari var den sista arbetsdagen i 
Equmeniakyrkan för vår vaktmästare Patrick Nilsson. 
Medljus träffade honom den näst sista arbetsdagen 
och fick en pratstund om vad som komma skall och vad 
som varit.

Vad ska du syssla med nu? 
– Jag har fått ett jobb på Ekholmsskolan som 
vaktmästare, elevstöd och skolvärd för år 7-9.  
Det känns att jag nu går in i en ny fas, där 
jag får jobba med ungdomar, som jag gjort 
tidigare. Det blir nya utmaningar och jag kän-
ner mig taggad för detta. Det känns helt rätt.

Du har jobbat med ungdomar tidigare. På vilket sätt? 
– Jag har jobbat som behandlingsassistent 
inom SIS och LSS både i privat och kom-
munal regi. Jag har också jobbat på Skän-
ningeanstalten. 

När och hur kom du till det här jobbet i vår kyrka? 
– Jag gick in i den berömda väggen och var 
arbetslös i ca 2 år. Jag började i Missionskyr-
kan år 2010 på en Fas 3-tjänst, som var ett 
projekt att få ut långtidsarbetslösa i praktik, 
som kanske kunde leda till jobb. Fast man fick 
ju inte göra andras arbete, så det var lite svårt 
att veta vad man fick göra. 2011 fick kyrkan 
frågan om att anställa mig på lönebidrags-
tjänst (senare Trygghetsanställning) och de 
svarade att jag kunde få det om jag ”taggade 
ner lite”. Jag hade väl dragit på för att visa att 
jag gjorde mitt bästa, men det blev nog lite 
mycket. Vi kom överens och jag började då 
som vaktmästare. I början kunde det vara tufft 
att t.ex. ensam ansvara för 500 gäster på en 
konsert, men det har gått bra. 

Jag har också fått utmana mitt eget mående 
genom att träna mycket och promenera. Det 
har fått mig att må så mycket bättre och jag 
har tappat en hel del i vikt, som gör livet lätt-
tare på mer än ett sätt. 

Vad tycker du har varit roligast med jobbet?
– Alla möten med människor vare sig de 
kommer för en konferens, en konsert, en 
begravning eller för en fika i caféet eller ett 
gympapass i motionshallen. Där har jag fått 
möjlighet att visa vad kyrkan står för och visa 
att detta är ett levande hus. Min uppgift är att 
se behoven, uppfylla önskemål och bemöta 
kunderna/gästerna på ett bra sätt.

Jag upplever att kyrkan/församlingen inte 
ställer krav på att man ska tro, det är inget 
påtvingande, utan man får vara den man är 
och att man behandlar varandra med en bra 
värdegrund i respekt och kärlek. 

Vad har varit svårast?
– Det har jag inte riktigt något bra svar på. 
När jag möter en svårighet är min första tanke 

att det måste finnas en lösning även på detta. 

Vad kommer du att minnas mest?
– Det jag kommer att minnas mest är 
stoltheten över alla ideella möblerare och 
vaktmästare, som ställt upp i vått och torrt så 
fort jag bett om hjälp. Sådan kraft och styrka 
de har visat!! 

Jag kommer också att minnas samarbetet 
med de andra anställda inte minst Lars-Åke, 
som varit en bra arbetskamrat.

Lika glad man blir när man kommer till 
jobbet och ser att det är städat och fint, lika 
besviken kan man bli om man ska ta emot 
konferensgäster och man ser att ingen har 
varit där och städat toaletter och entré kväl-
len innan utan att jag får starta upp med att 
göra det. 

Här kom vi i samtal om hur svårt det kan vara 
för församlingens medlemmar att veta 
vilka behov som finns i kyrkan, vad som 
behöver en insats och vem som kan göra det. 
”Någonannan”-ismen smyger sig gärna på. 
Församlingen och konferensbolaget går ju 
hand i hand och båda delarna är beroende 
av varandra. 

Patrick, vi önskar dig allt gott för ditt kommande 
jobb (som du haft några veckor när den här 
tidningen går i tryck) och säger ett uppriktigt 
och hjärtligt TACK för alla de år du varit hos 
oss. Du kommer att fattas oss. 

BIRGITTA JACOBSSON

Intervju

Patrick Nilsson lämnar 
Equmeniakyrkan för nytt jobb

Patrick Nilsson har slutat sin tjänst i Equmeniakyrkan för nytt jobb.

Vill du hjälpa till 1 gång varannan-varfjärde vecka? 
Bidra med ekonomiskt stöd eller inköp?

Mathjälpen är ett samarbete mellan Ci-
tykyrkan, Frälsningsarmén, Ryttargårds-
kyrkan och nu Equmeniakyrkan (tidigare 
Baptistkyrkan). Sedan två år tillbaka får 
behövande hushåll hämta en matkasse, för 
närvarande 50 hushåll per månad.

Till jul kunde 90 hushåll få två kassar 
var. En gång per halvår sker ny inskriv-
ning, med sikte på att fler ska få tillfällig 
hjälp istället för färre under längre tid.

Utdelning sker varje tisdag sen ef-
termiddag i Citykyrkan. Där finns då 
möjlighet att fika och samtala, med syfte 
att skapa relationer.Därför är det en för-
del om det finns viss kontinuitet bland 
volontärerna, men enstaka insats är också 
välkommen.

Vill du bli volontär? Tala med diakon Eva 
Milton eller gå in på hemsidan Mathjal-
penlinkoping.se

Just nu behövs ekonomiskt stöd, då 
kassan tömdes inför julgåvorna. (Prata 
gärna om det i din T-grupp eller andra 
grupper). Swisha 1230413062, ange 
Mathjälpen. 

Varor hämtas och skänks regelbundet 
från vissa butiker, men vill du själv köpa  
kan det lämnas i kyrkan (torrvaror som 
ris, pasta m.m., hygienartiklar, blöjor, 
se mer på hemsidan!). Det finns idag så 
många angelägna ändamål, detta är ett 
av dem.

ELSA HERMANSSON 

Mathjälpen i Linköping

Eva Bergqvist och Eva Milton från Equmeniakyrkan hjälper till.

Johanna från Frälsningsarmén packar kassar till Mathjälpen.
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Intervju

Miriam Blidelius
1 Den betyder gemenskap och vänner med 
andra kristna.
2 Att få lära känna fler i vår nya församling. 
Jag längtar också efter konfirmationen och att 
få bli mer delaktig i församlingen.
3 Mer gemenskap mellan gamla och unga, 
kanske en fest eller något sånt. Att de äldre 
besöker oss i ungdomsgrupperna lite oftare 
och kanske berättar om hur det var när dom 
var mindre.

Tre korta men viktiga frågor om livet i församlingen  under och efter pandemin

Johanna Röjder
1 För mig har församlingen varit en stor del 
av att göra Linköping som mitt hem. Det har 
betytt väldigt mycket att jag alltid har en plats 
dit jag blir välkommen med människor som 
ger mig glädje och stöttning. 
2 Jag längtar efter fyllda kyrkbänkar och för-
samlingssång på gudstjänster. Jag längtar efter 
barn som springer mellan borden på kyrkfikat 
och letar efter den största kanelbullen. Jag 
längtar efter att människor ska kunna få träffas 
och dela livet tillsammans igen.
3 Jag tycker församlingen ska satsa på fler mö-
tesplatser eller tillfällen där olika generationer 
kan få mötas och dela livet tillsammans.

Tre korta men viktiga frågor har Medljus ställt till några personer i 
olika åldrar.  Frågorna var:
1 Vad har församlingen betytt för dig?
2 Vad längtar du efter nu efter pandemin?
3 Vad tycker du att församlingen ska satsa på i höst?

Jacob Wallhagen:
1 Församlingen har betytt mycket för mig 
ända sedan jag var liten. Det var först när 
jag var sju år som jag kom i kontakt med 
församlingen första gången, då genom 
scouterna, som en kompis bjöd med mig på. 
Jag trivdes väldigt bra både i scouterna och 
allmänt i kyrkan, så när det sedan blev dags 
för konfirmation var valet av kyrka enkelt. 
Under åren i högstadiet och gymnasiet blev 
det också enormt många, ofta väldigt sena, 
fredagskvällar i kyrkan på Grandios, kyrkans 
ungdomshäng. Att komma hem runt klockan 
ett-två på kvällen var snarare regel 
än undantag! Flera år efter att 
många andra i min ålder 
slutat att gå på Grandios 
hängde jag och mitt 
kompisgäng fortfa-
rande kvar och lekte 
runt i kyrkans otaliga 
rum och skrymslen. 
Under samma pe-
riod blev jag också 
invald i Equmenias 
styrelse och har sedan 
dess hunnit med att vara 
både ledamot, kassör och 
är nu vice ordförande. Utöver 
det har jag även uppskattat det ”nya” The 
Bible, där ungdomar från nian, gymnasiet 
och uppåt träffas en fredag i månaden och 
diskuterar ett lite mer komplicerat ämne med 
utgångspunkt i Bibeln, vilket har resulterat i 
många intressanta samtal och diskussioner. 
Under slutet av gymnasiet, när jag började bli 
”för gammal” för att gå kvar i scouterna, blev 
jag också ledare för den yngsta scoutgruppen, 
spårarscouterna. 

Med andra ord har jag spenderat en hel 
del tid i kyrkan under åren. När jag sedan 
började studera vid LiU under förra året 
började Grandios kännas lite mer avlägset 
och jag hittade först inte riktigt något sam-
manhang för studenter som passade mig. Jag 
fortsatte visserligen att vara scoutledare, satt 
fortfarande med i styrelsen, gick på guds-
tjänster och gick med i en nattvardsgrupp, 
så vissa skulle kanske tycka att det räckte 
där, men inte jag! Jag bad därför om att få 

vara med i en T-grupp, och fick äran att bli 
kontaktperson för en helt nystartad grupp 
för personer som precis tagit studenten och 
börjat studera eller strax ska ta studenten. 
Gruppen är fortfarande relativt ny men vi har 
redan hunnit med ett par intressanta samtal 
om Gud, kyrkan och livet. På senare år har 
jag också börjat uppskatta våra gudstjänster 
mer och mer. Det är nästan alltid en intres-
sant predikan, bra musik och en härlig känsla 
på gudstjänsterna! Det blir ett bra avslut på 
veckan som varit och en bra uppladdning för 
den nästkommande. Församlingen har alltså 

betytt väldigt mycket för mig under 
uppväxten och jag tror verkligen 

den kommer fortsätta betyda 
mycket för mig framöver! 

2 Jag längtar efter att se 
massa folk på gudstjäns-
terna och höra hur taket 
lyfter när alla sjunger 
lovsång tillsammans! 
Det är så oerhört mäk-

tigt. Sedan ser jag också 
fram emot ungdomshelgen 

Smaka och se som förhopp-
ningsvis kommer till vår kyrka 

i november i år. Det vore väldigt 
roligt!  

3 Jag tycker att församlingen ska fortsätta sitt 
fantastiska arbete, både för barn och unga 
och vuxna, och vara stolta över den oerhört 
varierande verksamhet man har med scouter, 
körer i alla åldrar, söndagsskola, ungdomsar-
bete, konfirmation, innebandy, ett galleri, ett 
café med mera, med mera, listan kan göras hur 
lång som helst! Jag tycker också man ska våga 
försöka nå ut till ännu fler i vår stad med detta 
fantastiska arbete. Tyvärr är många människor 
idag ensamma, oroliga och stressade, och 
då tror jag verkligen att kyrkan kan betyda 
enormt mycket för dessa, bara man kan nå ut 
till dem. Kyrkan som positiv kraft är verkligen 
något som behövs i dagens värld, och vi kan 
få vara den kraften. Det ska vi vara stolta över.
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Tre korta men viktiga frågor om livet i församlingen  under och efter pandemin

Elin Lorentzon
1 Eftersom jag är uppväxt i församlingen så har 
jag svårt att tänka mig livet utan församlingen. 
Det blev väl mer tydligt under pandemin 
ändå, när man inte kunde ses i kyrkan, att det 
skulle vara tomt att inte vara en del av den 
gemenskapen. Församlingen står för trygghet 
och social gemenskap, ett andra hem. 
2 Att känna den känslan som var på gudstjäns-
ten på första advent då det var så många på 
plats, att kunna samlas och umgås. Så skulle 
det vara skönt att slippa munskydden på job-
bet men där är vi inte än. 
3 Innan pandemin hade vi en träff med föräld-
rar som träffades för att diskutera föräldraskap 
och tanken då var att det skulle bli fler träffar 
men det var väl kanske pandemin som kom 
emellan. Så det tänker jag att man skulle ta 
upp igen.

Andreas Örn berg
1 Under pandemin så innebar församlingen 
för min del mycket jobb med ekonomiut-
skottet och styrelsearbete, för att hålla allt 
flytande. 
2 Gemenskap, att få träffa andra människor 
och dela livet.
3 Jag längtar tillbaka till ”kärnan”, att vi är mer 
än en förening och att vi ser varandra som 
syskon och en kristen gemenskap.

Jonas Adolfsson
1 Jag är inte medlem i Equmeniakyrkan än 
men kommer att bli. Men församlingens 
betydelse är stor då vi i gemenskap kan prata 
om våra tankar kring tro i trygghet men också 
känna gemenskap även när det inte är söndag.
2 Träffa folk. Kunna göra saker som man 
gjorde innan.
3 Gemenskap mellan söndagarna. Jag ser 
gärna mer träffar med andra ensamstående 
föräldrar.

Elvy och Håkan Carlback
1 En tillgång i Pandemin har varit de digitala 
gudstjänsterna på Youtube, som blev en god 
kontakt med församlingen. Diverse telefon-
samtal från medlemmar var också till glädje.
2 Efter dagens händelse är vår högsta önskan 
att kriget i Ukraina upphör, och det blir fred 
på jorden.
3 Svårt att se framåt. Vi ser uppåt för att 
hämta kraft!

Marianne Björndahl
1 Den har betytt mycket trots pandemin 
och att vi inte kunnat träffas. Jag har kun-
nat ringa till mina vänner, vi har träffats ute. 
Gudstjänstgemenskapen har jag dock saknat 
mycket, de digitala gudstjänsterna har varit 
bra men de kan inte ersätta riktig gudstjänst-
närvaro på plats.
2 Att träffa mina vänner och andra i guds-
tjänstgemenskap och i alla andra samlingar 
som finns i kyrkan.
3 Olika platser för gemenskap, RPG, andra 
gemenskapsgrupper, T-grupper. Jag längtar 
efter bibelstudier, att få tränga in i bibelordet 
och förstå dess betydelse

Kristina Uhlin
1 Viktigast har varit de YouTube-sända Guds-
tjänsterna, församlingsmöte, information från 
Marcus. Att kyrkan har varit öppen för samtal 
med anställda och ibland ett möte med någon 
församlingsmedlem. 
2 Att många söker sig tillbaka till Gudstjänster 
och övriga samlingar.  Att sitta i Informatio-
nen för att ta emot besökare och konferans-
gästet, En öppen kyrka.  Att anställningen av 
kyrkomusiker får en bra lösning.  Kanske en 
fest för vår nystartade församling. 
3 Att både gamla och nyanställda får en bra 
höststart. Att Galleriet kan fortsätta. Att vi 
får lyssna på musikgudstjänster/konserter. 
Musik och sång är en fortsatt viktig del i 
Gudstjänsten.
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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

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

Nu gör vi fint till påsk!
Solen strålar och det är hög tid att samlas 
och städa ut både vintern och pandemin i 
Equmeniakyrkan.

Lördag 2 april kl 09.00-11.00 samlas vi för att 
hjälpas åt både inne och kanske också ute om 
vi hinner och vädret tillåter. Tala om att du 
kommer till någon av oss, så vet du att det 
kommer att finnas fika till dig också. 

Skulle du inte ha möjlighet att hjälpa 
till just den dagen men vill ”dra ditt strå till 
stacken” så kontaktar du oss och får veta vad 
som finns kvar att göra och som du kanske 
kan hjälpa till med. 

Väl mött till arbete och gemenskap!
PETRA HALLQVIST PETRAHQ@GMAIL.COM TFN 073-5017731

ANNA LINDBERG LINDBERG99@GMAIL.COM TFN 070-2597065

Brandövning 24 april!
Söndag 24 april kommer vi genomföra en 
brandövning i slutet av gudstjänsten. Det är 
åtminstone tio-talet år sedan detta gjordes sist, 
och därför minst sagt på tiden. Även om vi 
hoppas att denna träning inte kommer behöva 
användas vid skarpt läge, så kan övningen 
bli ett gott minne för livet om vi hjälps åt 
på bästa sätt. Så extra varmt välkommen till 
denna gudstjänst!

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Högklassigt erbjudande!
Vi är ett gäng som bemannar informations-
disken i Equmeniakyrkan när inte anställd 
personal är där. Av ålder och andra skäl har vi 
tappat några informatörer och behöver bli fler 
särskilt som samhället vaknar upp och antalet 

konferenser, motionshallsbesökare m.m. nu 
ökar. Glädjande men samtidigt ställer det krav 
på service från oss.

För närvarande är tiderna kl 16.00-18.00 
(19.00) på vardagar och kl 11.00-15.00 på lördagar 
samt ibland andra tider vid konserter etc. 
Huvuduppgiften är att representera kyrkan 
och ge olika typer av service när inte anställd 
personal finns på plats. En meningsfull, rolig 
och stimulerande arbetsuppgift !

Frågor och intresseanmälan till Sune Lind-
gren E-post: 291lindgren@gmail.com, mobil: 
0768-585473

SUNE LINDGREN

Höstlovet 2022: Pilgrims höstmöte och Smaka & Se!
I höst blir det ett späckat höstlov i Equmenia-
kyrkan Linköping. Första helgen medverkar 
vi på Pilgrims höstmöte tillsammans med 
domkyrkoförsamlingen, Babettes kafferi och 
tidskriften Pilgrim. Andra helgen arrangerar 
vi ungdomshelgen Smaka & Se tillsammans 
med Equmenia region Öst! Pilgrims höstmöte 
riktar sig till målgruppen 19–49 år, medan 
Smaka & Se riktar sig till ungdomar från 15 
år och uppåt. Men volontärer till café, ljud, 
sovsalar mm. behövs i alla åldrar! Mer info 
kommer till hösten.

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Städning av förrådet
På annandag påsk städas och rensas förrådet i 
källaren (mellan ungdomsrummet och scout-
förrådet). Har du grejer som förvaras där? Vill 
du hjälpa till? Kontakta oss!

EQUMENIASTYRELSEN

Påsken i Equmeniakyrkan
Måndag 11 april kl 18.00 i Baptistkyrkan
Andakt i Stilla veckan. Maria och Elisabeth.
Eva Milton.

Tisdag 12 april kl 18.00 i Baptistkyrkan
Andakt i Stilla veckan. Plötsligt händer det!
Lars Hermansson

Onsdag 13 april kl 18.00 i Baptistkyrkan
Andakt i Stilla veckan. Frestelse.
Saoud Bahhi.

Skärtorsdagen - Torsdag 14 april
kl 14.00 - Pilgrimsvandring för gymansiet och uppåt. 
Läs mer på sidan 13.
kl 18.00 i Equmeniakyrkan
Gudstjänst med nattvard. Andens frukter: Ödmjuk-
het. Getsemanestund och agapemåltid.
Marcus Lind.

Långfredagen - Fredag 15 april
kl 11.00 i Equmeniakyrkan
Långfredagsgudstjänst.
Andens frukter: Självbehärskning. Maria Linder.
kl 13.00 utanför Domkyrkan
Korsvandring med bön i centrala Linköping tillsam-
mans med Linköpings Kristna Råd.

Påsknatten - Lördag 16 april
kl 23.00 i Lambohovskyrkan
Påsknattsmässa. Maria Löfgren.

Påskdagen - Söndag 17 april
kl 11.00 i Equmeniakyrkan
Påskdagsgudstjänst med nattvard.
Andens frukter- Kärlek. Maria Linder. Kören. Efter kyrk-
kaffet har vi knytkalas. Ta med en paj, sallad, bröd eller 
det du vill. Meddela någon i kollegiet vad du vill bidra 
med. Kan du inte ta med dig något, välkommen med, 
men anmäl dig senast 11 april. Kontakta Bibbi 013- 
249800, bibbi.ahman@equmneiakyrkanlinkoping.se 
eller Eva 013- 249805. Välkommen med att fira påskens 
glädje även i måltidsgemenskapen!

Annandag Påsk - Måndag 18 april
kl 10.00 i Lambohovskyrkan
Emmausmässa. Lambhovs kyrkokör.
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Nya tilltal i nya tider

Maria 
Linder

PASTOR 
MED UNGDOMSANSVAR

På kyrkbacken

Så skönt att det äntligen blev så pandemifritt 
att vi kunde komma igång med våra 
RPG-samlingar i Equmeniakyrkan och i 
de andra RPG föreningarna i Linköping. 
Visst fattades det något viktigt när gemen-
skapen upphörde! Men nu binds det på en 
annan lie som min gamla mormor sa – nu 
har vi kommit igång igen!

Torsdag 7 april 2022 kl 14.00 kommer Anne 
Hederén och berättar om Östgötaleden 
– en vandringsled genom Östergötland 
dom många uppskattar för motion och 
naturupplevelser.

Torsdag 21 april 2022 kl 14.00 har vi gemensam 
storsamling tillsammans med övriga 
RPG-föreningar i Linköping med Sten-
Gunnar Hedin, f.d. ledare för pingströrel-
sen. Ämnet blir: När livet vände… Bröderna 
Bernt och Gösta Nylund kommer att stå 
för sång och musik.

Torsdag 5 maj 2022 kommer slutpunkten 
för vårens RPG-samlingar. Då är det 
vårutflykt som gäller och som går till Na-
turum vid Tåkern med guidning och kaffe 
och bulle! Lunchen intar vi på Omberg 
Golf Resort och därefter går färden till 
Ödeshögs Hembygdsgård. I Ödeshög 
står guiderna på rad för att berätta om de 
generösa samlingar som finns, om skolan, 
om lantbruket och om diverse fordon. 
Efteråt blir det fika och mackor!

Bussen går kl 09.00 från Equmenia-
kyrkan och kommer tillbaka till utgångs-
punkten kl 17.00 ca. Deltagaravgiften är 
350 kronor och erlägges vid resans början 
Det finns ännu några lediga platser, så 
passa på att få en härlig resa med trevlig 
gemenskap i vårt fagra Östergyllen.

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.

LARS EKLUND

RPG och våren 2022 

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!

NYHETERNA OM INVASIONEN i Ukraina slog till som ett 
knytnävsslag i magen. Med blixtens hastig-
het förändrades oron och frågorna över om 
pandemin verkligen var över, om befrielse från 
restriktioner och om hur vårt liv skulle bli nu. 
Istället kom en helt en annan oro – inte över 
en osynlig fiende utan över en synlig, inte över 
oss själva utan över andra. Frågorna handlade 
nu om hur länge kriget skulle pågå, om den 
olidliga tanken på att vara fånge i krigets hetta 
och om vad som kommer hända alla dem som 
flyr till ett nytt liv i andra länder. Och den 
svindlande tanken: att det lika gärna hade 
kunnat hända mig.

Människans naturliga respons på detta är 
att ta hand om sig själv genom att rusta sig, 
mentalt och praktiskt. Under pandemin ledde 
det till hamstring av toapapper och pasta, 
och under den senaste tiden till hamstring 
av vattendunkar och konserver. Men under 
pandemin tvingades vi stänga in oss på vår 
egen kammare, medan vi nu har möjlighet 
att samlas tillsammans. Därför blir det också 
lättare att ge responsen att tillsammans hjälpa 
andra på det sätt vi kan. Genom att uthålligt 
be för situationen och att med våra ord ge 
drabbade människor stöd. Genom att ge av 
vårt överflöd till organisationer som förmedlar 
hjälpen vidare i form av pengar, material och 
krisstöd. Och genom att vara redo att ta emot 
de människor som söker sig till oss, därför att 
de flyr för sina liv.

FASTANS TEMA OM ANDENS FRUKTER bestämdes i höstas, när 
vi fortfarande höll på att ständigt ställa om 
våra egna liv och församlingens liv utifrån 
rådande restriktioner. När fastan började flera 
månader senare var situationen i våra egna liv, 
församlingens liv och runtom i världen en helt 
annan. Och därmed förändrades också inrikt-
ningen på temat om glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, 
självbehärskning och kärlek. Dessa frukter var 
inte längre bara goda och eftersträvansvärda 
egenskaper i mötet med människor igen efter 
pandemin – de blev utmanande och livsavgö-
rande attityder för att kunna ta in och bemöta 
skriande behov i vår omvärld.

Nu närmar vi oss påsktiden, då vi rör oss 

från död till liv. Varje söndagsgudstjänst firar 
vi uppståndelsen, men evangeliet blir allra 
tydligast under påskveckan då vi börjar med 
att följa Jesus in i lidandet. Vi sätter ord på 
oron och rädslan, på orättvisan och förföl-
jelsen, på smärtan och sorgen. Därefter firar 
vi det nya livet och hoppet om evigheten, 
där vi får uppleva fullkomlig glädje och frid. 
Men vi är inte där ännu, utan väntar på detta 
tålmodigt: i trofasthet, ödmjukhet och med 
självbehärskning. Och vi fyller vår väntan med 
att ge Guds kärlek vidare till andra genom 
vänliga ord och goda handlingar. Så tillämpas 
Andens frukter i vår tid och så går rörelsen 
från död till liv, från fasta till påsk, från en 
situation till en annan, och från fokus på oss 
själva till fokus på andra.

SOM AVSLUTNING CITERAS några ord ifrån Predikaren 
3:1–8, som har funnits med på dessa sidor 
i Medljus förr. Men likt Andens frukter kan 
de få en ny innebörd i en ny tid. Läs dem, 
begrunda och prata med Gud om vad som är 
det rätta att göra i denna tid.

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, 
en tid att ta i famn, en tid att avstå från 
famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, 
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.
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Föreställningar med Lunnevad
Galleri Magnifik har sedan flera år en tra-
dition att under våren ha en utställning 
med elever från Lunnevads folkhögskolas 
konstutbildning. Sedan några år har skolan 
utökat sin utbildning inom konstområdet 
med en 1-årig fortsättning, kallad KonstLab 
och som sker digitalt. Utbildningen riktar sig 
till verksamma konstnärer, som tidigare gått 
konstlinjen och som önskar fördjupa sina 
kunskaper och färdigheter och ytterligare 
stärka sitt konstnärskap inför en eventuell 
ansökan till vidare studier på konsthögskola.

Lördag 2 april kl 13.00 har utställningen Fö-
reställningar vernissage. Den pågår till och 
med 24 april.

Elevutställning Konst & Design
Fredag 29 april kl 13.00 (obs veckodagen!) blir det 
vernissage för Liljeholmens Folkhögskola. Då 
är det eleverna på konst & design som ställer 
ut med målningar i olja, akryl och akvarell. 
Det blir också mycket fin keramisk formgiv-
ning och spännande design.

Tvåornas stora höstprojekt kommer vara 
med och visas, dock inte i sin helhet. Delar 
av deras projekt har tidigare visats på Galleri 
Sander och Vadstena Konstgalleri nu under 
våren.

Sarah Borg, som går i årskurs 2, har gjort 
krukorna på bilden. Dessa är i stensgodslera, 
som hon har målat i koboltoxid.

Utställningen kommer att pågå till och 
med 22 maj.

LARS HESSELSTRAND GALLERIGRUPPEN

Sorgen och glädjen de vandra tillsammans
Konsert med Jacob Wessbo, Maria 
Lundgren och Markus Lundgren söndag 
3 april kl 18.00 i Equmeniakyrkan Lin-
köping.

Mitt i fastan hanterar vi livet med 
dess olika skiftningar och årstider. Men 
vi närmar oss påsken, som med sin be-
rättelse visar oss hur sorgen och glädjen 
vandrar tillsammans.

Vi kommer i denna konsert beröra 
delar av vår historia då sorgen tagit plats, 
men också minnas hur glädjen fått bära. 
Musiken är ett språk, som hjälper oss 
att uttrycka och kommunicera och kan 
denna kväll få vara en plats, där vi möts 
med just livets sorg och glädje.

Vi vill presentera och hälsa välkom-
men till våra nya hyresgäster i 
Baptistkyrkan. I dagarna har 
de flyttat in i det som förut var 
kontor för pastorerna, bönerum 
samt expedition. De har också 
del av kök och konferensrum på 
samma våning.

De är alla frilansande journa-

Gunnel Karlsson och Erland Johansson från Equmeniakyrkan hälsar våra nya hyresgäster i Baptistkyrkan välkomna! 
Från vänster: Zandra Erikshed, Catarina Gisby, Lina Liman samt Christel Valsinger

Efter gudstjänsten söndag 15 maj kör 
vi Spring för Equmenia – ett 
välgörenhetslopp med många år 
på nacken. I år går intäkterna till 
att sänka anmälningsavgiften för 
våra ungdomar till sommarlägret 
Groowe.  

För att bidra till detta ändamål 
kan du antingen ställa upp som 
löpare (eller cyklare, dansare, 
hjulare, rullare eller något annat 
roligt sätt att ta sig fram…) eller 
så kan du sponsra. Som sponsor 
väljer du en person att sponsra och 
skriver sedan upp dig på att betala 
en viss summa per varv som den 
slutför under de 20 minuter som 
loppet pågår. Efter loppet swishar 
du in summan av (det du lovade 
att sponsra) x (antalet varv den du 
sponsrar sprang) till Equmenias 

Spring för Equmenia

swishnummer 123 157 97 05. 
Har du inte möjlighet att vara 
på plats och räkna själv kan du 
göra en notering i din anmälan 
så kontaktar vi dig med resultatet.  

Anmäl dig i listan i informa-
tionen innan 12 maj. Spring och 
skänk för Equmenia Linköping!

STINA HOLMGREN

I den här utställningen möts 11 konstnärer, 
som alla tidigare studerat på KonstLab. För 
många har samarbetet med studiekamraterna 
fortsatt efter utbildningens slut och i den här 
utställningen visas individuella konstnärskap, 
som alla tar sina egna vägar, men som nu 
återses och skapar nya möten, relationer och 
samtal.

Det blir en mångfacetterad och spännande 
utställning, där flera konstnärer använder 
måleri som uttrycksform, både i föreställande 
och mer abstrakt form. Här finns också bilder, 
som har sina utgångspunkter i foton, skulp-
turer samt tredimensionella objekt.

ELISABETH AHLSTRAND GALLERIGRUPPEN

Våra hyresgäster

lister, men med olika inriktningar. 
Vill ni veta vad de mer specifikt 
jobbar med så sök gärna på res-
pektive namn för att veta mer.

De hälsar att de är väldigt glada 
över att vara på plats i Baptistkyr-
kan med dess fina läge och miljö.

Fler hyresgäster presenteras i 
kommande nummer av Medljus.

GUNNEL KARLSSON VERKSAMHETSLEDARE

På kyrktorget
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Livet i Lambohovskyrkan

Kulturvecka i fastan
Kulturveckan inleddes med härlig gospelmu-
sik av Fröjda den 6 mars och avslutades med 
Jazzkonsert 13 mars då Jakob Palmborgs trio 
bjöd på både nyskriven musik och standards. 
Det blev en vecka för möten mellan olika 
genrer, kulturuttryck och generationer.

Om man råkade passera kyrkorummet 
på måndagkvällen under kulturveckan hade 
man möjligtvis blivit lite generad. Det var 
ungdomarnas kväll tillsammans med Sari 
Asa Nikolaisen från Region Östergötland om 
kärlek, sex och relationer, ett populärt och 
återkommande inslag under kulturveckan!

På tisdagen, barnens dag, återkom en 
annan kär gäst, Mr Goran. Det var god upp-
slutning när Mr Goran trollade fram katter 
ur fågelburen, strilande vatten ur en armbåge 
och ett kors ur ett tomt paket! Med sig hem 
fick barnen korv i magen och en ballonghatt 
på huvudet.

Facebooksidan för Slaka-Nykils pastorat la 
också ut en hälsning från Lambohovs biblio-
tekarier under kuturveckan med två boktips: 
Jenny Jägerfelts Comedy Queen och Balsam 
Karams Singulariteten.

Sånger för livet hette Samuel Karlbergs 
och Albin Fronczaks konsert på torsdagkväl-
len. Starka känslor och toner berörde oss 
genom den fina klangen i Samuels röst och 
Albins flygel.

Söndagen blev en hoppfull dag i full vårsol. 
I kyrkan firades festmässa för fastetiden med 
musik av Seldom seen Slim med härlig energi. 
På kyrkbacken grillade scouterna korv och 
hamburgare. Där kunde man skjuta pil, gå 
tipspromenad eller hoppa i hoppborgen till 
tonerna av positivspel. Inne i kyrkan fanns det 
fiskdamm och det goda kyrkkaffet. Tack alla 
som gjorde dagen till en festdag!

Bön för Ukraina
Eftersom många av oss berördes av krigsut-
brottet i Ukraina kom det snart förslag från 
bland annat körsångare om att få göra något 
i Lambohovskyrkan för Ukrainas folk. Därför 
kommer vi samlas till en välgörenhetskonsert 
med kyrkans olika körer och enskilda fredag 1 
april kl 18.30 i Lambohovskyrkan. 

Hopp inför påsk
Den här våren längtar vi särskilt efter att få fira 
ljusets seger över mörkret. Påsksamlingar för 
skolbarnen skall äntligen kunna genomföras 
som vanligt, så kul det blir att möta barnen! 
På skärtorsdagen firas Skärtorsdagmässa kl 18.00. 
Påsknatten firas påsknattsmässa kl 23.00 med 
Fröjda som sjunger. Annandag påsk sjunger kyr-
kokören i Emmausmässan kl 10.00. 

Också i vår sorg och vår oro lyser upp-
ståndelsens ljus. I ordet “tillsammans” finns 
en särskild glädje just i vår. Vi ser fram emot 
en påsk i gemenskap. Välkomna!

MARIA LÖFGREN FÖRSAMLINGSHERDE I LAMBOHOVSKYRKAN

Livet i Lambohovskyrkan har bjudit på Kulturvecka i fastan

Positivspelaren Jacek Malisz underhöll under kulturveckan.

En hoppborg inbjöd hugade till hopp utanför Lambohovskyrkan.

Albin Fronczak och Samuel Karlberg bjöd på konserten Sånger för livet.

Scoutledarna Richard Holmgren och Monika Bondesson grillade tillsammans 
med scouterna korv på kyrkbacken efter söndagens festmässa.

Mr Goran gjorde ballongfigurer och trollade under Barnens dag på tisdagen 
under kulturveckan.
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Söndagen den 13 mars fick guds-
tjänstbesökarna en inblick 
i församlingens scoutarbete 
då scouterna medverkade i 
gudstjänsten. I och utanför 
kyrksalen hade det pyntats med 
tält, vedträn och annat för att 
sätta den rätta scoutkänslan. 
Kyrkans spårarscouter (åk 2-3) 
välkomnade besökarna och 
delade ut psalmböcker. Efter 
att deltagarna välkomnats till 
mötet fick de skåda ett lägerbål 
lett av äventyrarscouterna (åk 
6-9). Lägerbålet var fyllt av 
sånger, rop och sketcher.

Kårens upptäckarscouter (åk 
4-5) hjälptes åt med att hålla 
fanorna under gudstjänsten 
och bidrog även med uppläs-
ning av scoutlagen i samband 
med invigning av flera scouter 
och ledare. Utmanarscouterna 
(åk 9+) medverkade med mu-
sik och genom en talkshow 
baserad på Lukasevangeliet 
8:40-56, denna text och talk-
show utgjorde grunden för 
predikan från Maria Linder. 
En fin gudstjänst som kan ses i 
efterhand på Equmeniakyrkans 
Youtube-kanal. I sann scout-
anda bjöds det på varmkorv 
till det efterföljande kyrkkaffet.

SIMON KNUTSSON SCOUTLEDARE

Scouter på gudstjänst

På fredagar är det sångstund för daglediga föräld-
rar med barn i åldrarna 0-5 år. Annika Grönte 
leder sångstunden, där vi sjunger olika sånger 
och gör rörelser. Under de 30 minuter som 
sångstunden pågår i Musiksalen hinner vi 
träna på allas namn, balansera på en spindel-
tråd, sjunga om olika djur, springa runt, runt, 
runt, tända och släcka ljus, amma barn, gå på 
toa vid behov, träna på att låta bli att rycka i 
gardinerna och mycket mer. Därefter är det 
fika och fri lek med barnens favorit Solweig 
Åkerblad i Brunnen. Det brukar vara en trev-
lig förmiddag med mycket bus och skratt och 
goda samtal över en kaffekopp.

Har du också barn i åldern 0-5 år och 
vill komma på barnmusik? Kl 09.30-10.00 på 
fredagar är det sångstund för barn 1-5 år. Kl 
10.30-11.00 är det sångstund för de allra minsta. 
Du är varmt välkommen att delta! För mer 
och aktuell information, gå gärna med i 
facebook-gruppen Barnmusik i Equmenia-
kyrkan Linköping.

MY JOBRANT

Mycket kul på 
barnmusiken

2-7 augusti åker Grandios till Klintagården till-
sammans med massor andra ungdomar från 
Equmenia i Östergötland och Småland. Det 
är en vecka som brukar bli viktig för dem 
som åker med, ”tillväxt som sätter spår när 
man har kul” som vi ledare brukar säga. Vi 
badar, leker, lyssnar, sjunger, tävlar, ber och 
har en härlig vecka tillsammans på Öland. 
Välkommen med! För mer info och anmälan 
- maila stina.holmgren@equmeniakyrkan-
linkoping.se.

STINA HOLMGREN

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

Barnmusik, 1–5 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, 072-976 09 82
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, 072-976 09 82

Ungdomskören Hope, från årskurs 7 tis 18.30
Stina Holmgren, 072-976 09 82
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]

APRIL
1 19.00 Grandios
3 13.00 After Church
14 14.30 Pilgrimsvandring för 

gymnasiet och uppåt.
15 20.00 The Bible + Grandios 

Påskfilm.
22 20.00 Ekumenisk bön- 

och lovsångsmässa i 
Domkyrkan. Andens 
frukt: Kärlek. Revoice 
medverkar.

29 19.00 Grandios
29-1 maj Konfaläger på Östgö-

tagården.
MAJ
8  Scout:

Budkavlekampen
13 19.00 Grandios + The Bible

Suntprat.
15 11.00 Gudstjänst med alla 

åldrar Barnkören Joy.
 13.00 Spring för Equmenia
20 20.00 Ekumenisk bön- 

och lovsångsmässa i 
Domkyrkan. Andens 
frukt: Frid.

21 17.00 Konfafest i Equme-
niakyrkan Linköping.

22 11.00 Gudstjänst med 
konfirmationshögtid 
Maria Linder.

24  Konsert med ung-
domskören Hope.

27 19.00 Grandios Terminsav-
slutning.

JUNI
3 20.00 The Bible Bubblare

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

ÄNNU MER

PÅ SIDAN 13

Under sportlovet samlades tonår-
ingarna i Grandios tre gånger. 
På torsdagen åkte de iväg till 
Yxbacken för att åka skidor. Trots 
regn och liiite för få minusgrader 
höll ungdomarna gott mod. De 
som var nya på skidor och de som 
valde att testa snowboard halva 
dagen fick jättebra förutsättningar 
eftersom det var få andra i backen. 
Självklart belönades alla med var-
sin kexchoklad när liften stängde. 

På fredagen var det filmkväll i 
kyrkan och ungdomar och ledare 
hjälptes åt att sätta upp en biosa-
long med soffor, popcorn och pro-
jektor i musiksalen. Efter omröst-
ning valde ungdomarna filmen 

Sportlovsaktiviteter
”Miracles from heaven” om en 
flicka med en svår tarmsjukdom 
som trots svårigheterna fortsatte 
att tro och blev helad efter att ha 
fallit ner i ett ihåligt träd. Inte 
ett öga torrt i ”biosalongen” och 
många bra samtal efteråt.

Sista sportlovsaktiviteten var 
en tur till simhallen i Finspång. 
Gruppen tog tåget och bussen till-
sammans och badade sedan hela 
dagen i äventyrsbadet, åkte tåg i 
vattenrutschkanan och tävlade i 
vem som kunde skvätta mest och 
minst när de hoppade från hopp-
tornet. Ett litet äventyr i väntan 
på Linköpings nya simhall.

STINA HOLMGREN

Äntligen är våren här igen och plane-
ringen inför sommarens scoutläger 
är i full gång. Efter att ha ställt in 
två år i rad på grund av pandemin 
ser det nu ljusare ut än någonsin 
och förväntan stiger för varje dag 
som går. Veckan efter midsom-
mar kör vi med fulla släpkärror 
till Svenska kyrkans lägergård 
Grönebo utanför Kisa för att 
spendera sex dagar fullspäckade 
av allt som hör scoutläger till. Så 
provpacka ryggsäcken, övnings-
sov i sovsäcken på balkongen/
trädgården och damma av dina 
gamla lägerrop!

Scoutläger i sikte! Fakta
När: 28 juni-3 juli (något kortare för 
spårarscout).
Var: Grönebo utanför Kisa.
Vilka: equmeniascouter i Östergötland.
Hur många: ca 300 scouter.
Bad: YES!
Lägerbål: Oh ja!
Kvällsmacka i köket: Jajjemän!
Myror i tältet: Sannolikt.
Mer info: Snart från din scoutledare!

PS: Känner du någon eller vill 
du själv vara funktionär? Just nu 
söker vi funktionärer till bl.a. 
sjukvårdsfunktionen. 
PPS: Har du en massa slanor som 
ligger/står och dräller? Lägret är i 
stort behov av slanor till bygge av 

kårkök mm. Anmäl intresse/slanor 
till emil.bryntesson@equmeniakyrk-
anlinkoping.se

Rop att träna på
Fram med lägerbålshumöret, alla måste vara 
med, dås i sinnet, rost i röret måste genast sköljas 
ner, - Ni där borta är ni klara? - Jajjamensan fat-
tas bara! Bra då sätter vi igång med en glad och 
munter sång!

Linköping, inköping, nköping, köping, öping, 
ping, ing, ng, g!

Bastuba, astuba, stuba, tuba, uba, ba, a!

Oggi, oggi, oggi - oj, oj, oj!
Oggi, oggi, oggi - oj, oj, oj!
Oggi - oj!
Oggi - oj!
Oggi, oggi, oggi - oj, oj, oj!

Cykelstyre, cykelstyre - hoj! hoj! hoj!
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Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Equmeniakyrkan

April
2 LÖRDAG
13.00 Vernissage
 Utställningen Föreställningar med 

KonstLab från Lunnevads folkhög-
skola. Läs mer på sidan 8.

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

Eva Elander, musik. Kyrkkaffe. After 
Church.

18.00 Konsert
 Sorgen och glädjen de vandra tillsam-

mans. Jacob Wessbo, Maria Lund-
gren, Markus Lundgren. Läs mer på 
sidan 8.

5 TISDAG
19.00 Klimat- och miljökväll
 Läs mer på sidan 13.

7 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Östgötaleden i våra hjärtan! Anne He-

derén, strateg friluftsfrågor, Region 
Östergötland. Läs mer på sidan 7.

10 SÖNDAG Palmsöndagen
11.00 Gudstjänst
 Andens frukter: Trofasthet. Lars Her-

mansson. Linnea Hultman Araya och 
Erika Svensson, musik. Kyrkkaffe.

13.00 Församlingsmöte

11 MÅNDAG
18.00 Andakt i stilla veckan
 i Baptistkyrkan. Maria och Elisabeth. 

Eva Milton. Åke Svensson, musik.

12 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Den gudomliga kommunikationen. 

Musik och sång med Birgitta Anders-
son.

18.00 Andakt i stilla veckan
 i Baptistkyrkan. Plötsligt händer det! 

Lars Hermansson. Bibbi Åhman, 
musik.

13 ONSDAG
18.00 Andakt i stilla veckan
 i Baptistkyrkan. Frestelse. Saoud 

Bahhi. Lars Hesselstrand, musik.

14 TORSDAG Skärtorsdagen
14.00 Pilgrimsvandring
 för gymansiet och uppåt. Läs mer på 

sidan 13.
18.00 Gudstjänst med nattvard
 Andens frukter: Ödmjukhet. Marcus 

Lind. Daniel Grönbäck, musik. 
Getsemanestund och agapemåltid.

15 FREDAG Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst
 Andens frukter: Självbehärskning. 

Maria Linder.
13.00 Korsvandring
 med bön i centrala Linköping tillsam-

mans med Linköpings Kristna Råd. 
Samling utanför Domkyrkan.

16 LÖRDAG Påsknatten
23.00 Påsknattsmässa i Lambohovskyrkan
 Maria Löfgren.

17 SÖNDAG Påskdagen
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Andens frukter: Kärlek. Maria Linder.  

Jacob Wessbo, orgel. Kören. Kyrk-
kaffe. Knytkalas - läs mer på sidan 6.

18 MÅNDAG Annandag Påsk
10.00 Emmausmässa i Lambohovskyrkan.
 Lambohovs kyrkokör medverkar.

21 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 När livet vände… Sten-Gunnar 

Hedin, f.d. föreståndare Pingst - fria 
församlingar i samverkan. Storsam-
ling i Equmeniakyrkan för alla RPG-
föreningarna i Linköping. Medverkar 
gör även Bernt och Gösta Nylund 
med fiol- och pianomusik ”Klassiska 
pärlor”. Läs mer på sidan 7.

22 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Andens frukt: Kärlek. 

Revoice medverkar.

24 SÖNDAG 2:a i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
 Påskens vittnen. Ungdomskören 

Hope. Insamling till Equmeniakyr-
kans nationella arbete. Kyrkkaffe.

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

26 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Hjärta till hjärta. Mikael Joumé 

sjunger och berättat om sitt arbete.

29 FREDAG
13.00 Vernissage
 Elevutställning Konst & Design 

Liljeholmens folkhögskola. Läs mer 
på sidan 8.

 

Maj
1 SÖNDAG 3:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
 Vägen till livet. Kyrkkaffe.

3 ONSDAG
18.00 Internationell kväll
 Om MAF. Läs mer på sidan 15.

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!

5 TORSDAG
09.00 RPG:s vårutflykt
 Så grann står Östergyllen... Vårutflykt. 

Läs mer på sidan 7.

8 SÖNDAG 4:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst
 Vägen till livet. Kyrkkaffe.

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

15 SÖNDAG 5:e i Påsktiden
11.00 Gudstjänst med alla åldrar och 

nattvard
 Att växa i tro. Barnkören Joy. Kyrk-

kaffe.
13.00 Spring för Equmenia
 Läs mer på sidan 8.

20 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Andens frukt: Frid.

22 SÖNDAG Bönsöndagen
11.00 Gudstjänst med konfirmationshög-

tid
 Bön. Maria Linder. Kyrkkaffe.

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

25 ONSDAG
17.00 Barnrutanworkshop

29 SÖNDAG före Pingst
11.00 Gudstjänst
 Hjälparen kommer. Kyrkkaffe.

Juni
5 SÖNDAG Pingstdagen
11.00 Gudstjänst
 Den heliga anden. Kyrkkaffe.
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Lambohovskyrkan

April
3 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

6 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

10 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

12 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

14 TORSDAG Skärtorsdagen
18.00 Skärtorsdagsmässa

16 LÖRDAG Påsknatten
23.00 Påsknattsmässa

18 MÅNDAG Annandag Påsk
10.00 Emmausmässa
 Lambohovs kyrkokör medverkar.
20 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

24 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

26 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

Maj
1 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Marcus Lind.
4 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

8 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Om vädret tillåter är vi utomhus. 

Lambohovs kyrkokör medverkar.
10 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

15 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

18 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

24 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

29 SÖNDAG
19.00 Välgörenhetskonsert
 Jazz- och gospelkören Fröjda. Lam-

bohovs kyrkokör.

Juni
1 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

5 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

På Klintagården

Våren är verkligen här. Blå himmel, värmande sol, 
fågelsång och vårblommor syns alltmer. Det 
är inte bara naturen som vittnar om vår. På 
Klintagården pågår renovering och underhåll 
av stugor och boende, sommarpersonal an-
ställs, bokningar för läger och boende fyller 
bokningskalendern, medverkande kontrak-
teras, ja, mycket händer. Anmälningar till 
arbetsdagarna 20-27 april strömmar också in. 
Dagar då många trogna volontärer gör de 
sista förberedelserna innan gården öppnar 
för säsongen.

Valborgsmässoafton startar programutbudet 
för 2022, en sommar då vi planerat för och 
tror på samlingar utan begränsningar och 
hänsyn till restriktioner.

Våren på Klintagården
Jubileumshelgen 20-22 maj, med årsmöte, 

blir en av vårens höjdpunkter. Välkommen 
att vara med!

På hemsidan finns mer information om 
sommarens program, kommande aktiviteter 
och behovet av hjälpande insatser. Följ oss via 
hemsidan, www.klintagarden.se, Facebook 
och Instagram.

Även om vi har sommarpersonal under 
högsäsong är behovet av volontärer stort un-
der för- och eftersäsong, Du behövs!

För att kunna driva gården och leva upp till 
devisen ”En plats att längta till” är vi fortsatt 
beroende av ideella insatser, gåvor och inte 
minst förböner. Tack för er omtanke!

MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE PÅ KLINTAGÅRDEN

The Bible tuffar på!
The Bible är fördjupningskvällar för alla 
som går i nian, på gymnasiet och uppåt. 
Vi utgår från olika samtalsämnen som 
ungdomarna själva varit med och be-
stämt, och börjar kvällen med att skriva 
ner alla frågor vi har på temat. Sedan 
pratar vi om detta tema utifrån bibeln 
och ett kristet perspektiv.

I november hade vi det första The 
Bible på plats i kyrkan efter pandemin. 
Då hade vi en gemensam kväll med 
Grandios och elever från bibellinjen 
och församlingsmusikerlinjen på Södra 
Vätterbygdens Folkhögskola! Temat var 
”lovsång”, där ledarna Mattias Elander 
och Maria Linder hade panelsamtal 
tillsammans med den inbjudna experten 
Linnea Hultman Araya. SVF:arna och 
tonåringarna delades sedan in i grupper 
för att samtala om temat utifrån olika 
bibeltexter. Kvällen avslutades med en 
stämningsfull lovsångsgudstjänst som 
SVF:arna höll i. 

På höstens sista the Bible hade vi 
t.ex. temat ”Profeter & profetior”, då vi 
bland annat förundrades över den spän-
nande berättelsen om Jona. I vår har vi 
haft temat ”apologetik” som handlar 
om försvar av kristen tro, där vi bland 
annat pratade om hur en kan berätta för 
sina klasskompisar om sin tro. Ett par 
tillfällen har tyvärr blivit inställda under 
läsåret pga. sjukdom eller för att kvällarna 
krockat med annat. Men några nya har 
tillkommit i gruppen på senare tid, vilket 
är superroligt!

Tillfällena som kvarstår under våren 
är: 14 april pilgrimsvandring, 15 april Jesus-
film, 13 maj Sunt Prat och 3 juni Bubblare 
(dvs. kommer ämnet att önskas fram 
senare!). Varmt välkommen med!

MARIA LINDER

På kyrktorget

Pilgrimsvandring
Du som är student, ung vuxen eller går på 
gymnasiet är välkommen med på pilgrims-
vandring på påsklovet. Vi vandrar i Tinnerö 
med start kl 14.00 på skärtorsdagen, torsdag 
14 april och läser påskens berättelser tillsam-
mans. Efteråt firar vi nattvardsgudstjänst i 
Equmeniakyrkan kl 18.00. Inga förkunskaper 
krävs! Anmäl dig till stina.holmgren@equme-
niakyrkanlinkoping.se.

Workshop om Barnens stund i gudstjänsten
Är du gudstjänstledare, barnledare, förälder 
eller bara nyfiken? Varmt välkommen! Vi 
pratar om varför vi avsätter en stund av 
söndagarna till en särskild grupp gudstjänst-
deltagare, rustar varandra med råd och erfa-
renheter och kommer även få tid att testa på 
att förbereda en barnruta. 

Vi ses onsdag 25 maj kl 17.00-18.30 i Equme-
niakyrkan. Anmäl dig innan 18 maj till stina.
holmgren@equmeniakyrkanlinkoping.se.

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 
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

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



På klotet

Nu är vi ett gäng som börjat träffas för att hålla lite koll 
på församlingens internationella engagemang. Skulle du 
också vilja vara med i gruppen eller har frågor så maila 
gärna erika@wessbo.nu eller lars.hermansson@equme-
niakyrkanlinkoping.se. Här i ”På klotet” kommer du få lite 
inblick i vår kyrkas internationella relationer. 

Fokus Ukraina
På vårt klot just nu riktas blickarna i förfäran 
över den snabba förödelsen av ett helt land. 
Rapporter om brott mot mänskligheten kom-
mer från alla håll varje dag. Även vår kyrkas 
systerkyrkor i Ukraina skickar rapporter. Vi 
får höra hur Baptistunionen i Ukrainas för-
samlingar stöttar sjukvården, samlar in och 
distribuerar mat och nödpaket. De har startat 
en stödlinje för att finnas till för varandra i 
bön och samtal. 

Mycket av unionens arbete går ut på att 
samordna hjälp då internflyktingarna blir fler 

och fler. Detta gör de först och främst genom 
det ”vänskapssystem” de redan har byggt 
upp i unionen, där alla församlingar i östra 
Ukraina har parats ihop med och välkomnas 
av en församling i västra Ukraina. Utöver det 
samordnar de så-kallade säkra tillflyktsorter 
för de som färdas tvärs över landet, så att de 

Internationellt fokus i vår församling

Linköpingsarenan upplyst i ukrainska flaggans färger till symboliskt 
stöd för Ukraina. Internationella gruppen berättar hur de kan ge konkret 
ekonomiskt stöd.

Det finns just nu många sätt att bidra
och här är några tips om du vill skänka men ännu inte hittat en väg. 
•	 Diakonia Swish 90 33 044 
•	 Equmeniakyrkan Swish 900 32 86
•	 Vår egen församling genom Swish 123 175 8663. 
•	 Till samtliga nummer märk ”Ukraina” för att rikta din gåva rätt.
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ska ha övernattningsplats. 
Equmeniakyrkan ger finansiellt stöd till 

matportioner, hygienpaket, kuddar och 
täcken samt värmekällor till tillflyktshusen.

Böneämnen som våra ukrainska syskon 
skickar med är följande:
•	 Be att kriget tar slut
•	 Be att Gud tröstar de som förlorat familjer 

och hem
•	 Be att baptistunionen kan hjälpa de som 

flyr kriget, i synnerhet nu eftersom det 
fortfarande är vinter.

•	 Be för att hjälpsändningar ska komma fram. 
Vill du följa Baptistunionen i Ukraina så finns 
dom här: www.baptyst.com

Europeiska Baptist Federationen, EBF 
samlar till bön för Ukraina varje onsdag kl 19.00 
digitalt. Vill man delta kan man läsa mer på 
www.EBF.org. 

ERICA WESSBO

Lakan blir förband till Kongo
Har du uttjänta lakan/påslakan (även 
kulörta)? Sedan många år har en grupp 
träffats i Baptistkyrkan och rivit lakan.
Med hjälp av en vevmaskin  har dessa 
sedan rullats till förband.
Det finns en etablerad kontaktväg (via 
bland annat Ekenässjön) för vidare 
transport till Kongo.

Du som vill och kan är välkommen 
till Baptistkyrkan onsdag 20 april då vi 
samlas kl 10.30-12.30. Kaffe och smörgås 
serveras till självkostnadspris, och både 
män och kvinnor är varmt välkomna!

Lakan kan lämnas i förväg i Equme-
niakyrkan (källarplanet) eller i Baptist-
kyrkan i samband med nattvardsfirande 
på måndagar.

Anmäl om du vill delta 20 april till 
Lisbeth Kjellander, tel 0702-972318 el-
ler Elsa Hermansson, tel 0703-058745.

ELSA HERMANSSON

Räddningen – en positiv klimat- och miljökväll med Johan Ehrenberg
I dessa dystra tider med krig i Ukraina och tillta-
gande klimatkris behöver vi en positiv injek-
tion. Därför har vi bjudit in Johan Ehrenberg, 
grundare till solcellsparken i Katrineholm och 
entusiasmerande föreläsare på turné genom 
Sverige att ge oss exempel på hur klimatkrisen 
kan lösas t.ex. genom ren energi från solen, 
energilagring, klimatsmarta trähus som är kol-
dioxidneutrala och självförsörjande på energi. 
Dessutom är de billigare än vanliga hus. Första 
timmen blir det föreläsning. Andra timmen 
diskussion och frågor från publiken till Johan 
och inbjudna politiker från Linköping.

Plats: Equmeniakyrkan i Linköping, Ma-
riasalen. Tid: 19.00-21.00 tisdag 5 april. Servering 
öppen 18.00-19.00. Fritt inträde. Anmäl er gärna 
på https://kund.etc.se/boka-dina-biljetter-

Solcellspark i Katrineholm.

Klimatsmarta trähus som är självförsörjande med energi byggs bl.a. i 
Västerås och Växjö.

till-raddningen så att vi kan planera med 
hänsyn till antalet deltagare.

Föreläsningen anordnas av Equmenia-
kyrkan i Linköping, Fridays for Future i 
Linköping, Christer Svensson, T-gruppen 
MIR (Miljö, Internationellt, Rättvisa), stu-
dieförbundet Bilda. Välkomna!

PETER FRITZSON OCH RAGNAR ASSERHED



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, tisdag, torsdag: 10.00-16.00
 Onsdag (t.o.m. 4 maj): 10.00-18.00
 Onsdag (fr.o.m. 11 maj): 10.00-16.00 
 Fredag: 10.00-15.00
 Lördag-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 arnjac43@gmail.com

Konst-
föreningen

Ingela      Kicki      Bibbi      Jennie          Pernilla       Hanna       Maud    Marianne    Malin    Johanna

www.facebook.com/MartasCafe
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Internationella gruppen i Equmeniakyr-
kan Linköping har inbjudit MAF att hålla 
ett presentationsföredrag i Equmeniakyr-
kan tisdag 3 maj kl 18.00.

MAF – Mission Aviation Fellowship 
är en internationell ideell kristen organi-
sation som ger akut hjälp med bushflyg. 
MAF gör det möjligt för lärare, vårdper-
sonal, missionärer och hjälparbetare att 
arbeta på platser som är nästan omöjliga 
att nå. När sjuka, gravida och krigs-
skadade i dagar måste åka till närmaste 
sjukhus hämtar MAF dem på kort tid 
med flyg. MAF etablerades 1945 - nu 76 
år senare har det blivit en stor gemenskap 
av givare, piloter och markpersonal som 
driver 123 bushplan i 27 länder.

LARS ERIKSSON

Internationell kväll om MAF - Mission Aviation Fellowship



EKONOMIBREV B
Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

Sista sidan

När vi nu kan samlas i kyrkan utan restriktioner glädjer det  
oss på ett särskilt sätt att se alla barn och dess familjer på 
nytt i kyrkan. Medljusredaktionen har mött en av dessa: 
Familjen Nordh, boende i Fillinge utanför Linköping. I 
familjen ingår Anna-Clara och Sebastian med barnen Wilma 
6 år och Frans 3 år.

Anna-Clara, berätta lite om dig själv och din bakgrund:
Jag är uppvuxen i Ludvika med en familj som 
är mycket engagerad i Missionsförsamlingen.
Så det blev barnkör, söndagsskola, scout, 
tonår och många läger.

För mig har kyrkan och tron alltid varit 
en trygghet och har givit mig en plattform 
att stå på.

Efter studenten arbetade jag en period i 
Norge på hotell och därefter fick jag möj-
ligheten att resa till Chopda i Indien genom 
kontakter i Ludvika, där jag fick bo och hjälpa 
till på en norsk missionsstation i två månader 
som volontär på barnhem och skola.

Jag kom till Linköping 2008, då jag fått 
veta att de hade en bra utbildning till sjukskö-
terska och det har jag sedan arbetat som. Efter 
flera år inom njurmedicin har jag nu tjänst 
på endokrinmottagningen, med diabetes som 
specialitet.

Sebastian, hur har det sett ut för dig?
Jag har varit Östergötland trogen och är 
uppvuxen i Askeby, där min familj tillhör 
Elimförsamlingen och också för mig har barn-
dom och uppväxt präglats av engagemang i 
kyrkan på liknande sätt. Jag har alltid upplevt 
detta positivt och det ger mig trygghet i livet.

Efter skolan gjorde jag värnplikten på 
Malmen och arbetade sedan där ett par år 
som flygplatsbrandman innan jag fick den 
tjänst jag har nu på Linköpings flygplats, där 
jag fortsatt är flygplatsbrandman, men det är 
en liten del av alla andra uppgifter vi har. Vi 
sköter i stort sett all markservice så som lasta 
och lossa bagage, arbeta i säkerhetskontrol-
len, tanka flygplan, avisning, röja snö, klippa 
gräs etc.

Vad betyder församlingen här  för er och hur har ert 
engagemang sett ut genom åren?
Anna- Clara: Jag kom snabbt in i församlingsge-
menskapen i Missionskyrkan bla genom ”Ny 
i stan träffar”.

Genom dåvarande diakon Emma Ottosson 
fick jag kontakt med en äldre kvinna, Hildur 
Petterson, vilket betytt mycket för mig. 
Hildur lever inte längre men vi hade många 
fina samtal om livet och tron och hon blev 
som en extra mormor för mig.

När vi sedan bildade familj och barnen 

kom har engagemanget mycket 
fått utgå från deras behov (och 
vi har båda fram till nu, haft 
oregelbundna arbetstider och 
helgarbete).

Sebastian: Jag var en del av för-
samlingsstyrelsen 2019-2021. 
Det var intressant och givande, 
men förstås en speciell tid då det 
mesta blev digitala möten och 
mycket fick kretsa kring pande-
min och dess konsekvenser.

Sedan har vi och barnen varit 
på Öppen förskola i Elimkyrkan 
i  Askeby och när vi kunnat har 
vi åkt till gudstjänst och sön-
dagsskola i Linköping.

För Vilma har söndagsskolan 
varit viktig och hon berättar stolt 
för andra att hon går där. Nu 
kan även Frans börja, så vi ser 
fram emot att barnen nu kan 
delta igen. 

Ni har valt att bo på landet, hur tänker 
ni kring det beslutet?
Det innebär förstås en del bilå-
kande, men vi har inte långt till 
Bankekind, där barnen har sin 
förskola och senare skolgång 
(skolskjuts från förskoleklass). 
Vi är alla naturintresserade och 
vill gärna ge barnen närheten 
till naturen. Dessutom ger det 
oss en närhet till Sebastians 
föräldrar.

Vad saknar ni och önskar att församling-
en kan bidra med nu efter pandemin?
Gemenskap över alla åldrar i 
gudstjänsten och gärna försam-
lingsläger igen. Vi var med en 
lördag inriktad mot barnfamiljer 
med undervisning  och därefter 
samtal och gemenskap. Det upp-
levde vi givande och ser gärna att 
det återupptas.

Gärna också annan form 
av samtalsgrupp om livsfrågor. 
Deltagande i T- grupp kan bli 
aktuellt när barnen blir större.

Tack Wilma, Frans och familjen för en 
fin eftermiddag tillsammans.
Vi önskar er allt gott i fortsatt 
familje- och församlingsliv.

ELSA HERMANSSON

Vi glädjer oss åt att åter se våra barnfamiljer i kyrkan!

Sebastian och Anna-Clara Nordh bor på landet i Fillinge utanför Linköping.

Frans och Wilma Nordh ser fram emot Söndagsskolan i Equmeniakyrkan Linköping.


