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Perikopen
PERIKOP KOMMER AV det grekiska ordet perikopto, 
som betyder hugga av, dela av, och används 
bl.a. sedan 3-400-talen e.Kr. av den kristna 
kyrkan, när man valde ut bibeltexter, främst 
ur evangelierna, att läsas i gudstjänsterna. 
Vi har dessa bibeltextavsnitt i Den svenska 
evangelieboken i vår psalmbok och i Den 
svenska almanackan har vi textplanen för 
varje söndag.

Syftet med perikopen är att läsaren och 
predikoåhöraren ska få en introduktion till de 
viktigaste avsnitten i den kristna tron.

JAG ÖNSKAR ER LÄSARE av Medljus välsignelse och 
frid vid bibelläsningen enligt perikopen. 
Utrymmet här i Medljus tillåter mig att lyfta 
fram 6 av de 13 veckoslutens bibeltexter i 
juni-augusti och att ge tips om böcker som 
hör till ämnet.

5 juni Pingstdagen, Den heliga Anden. 
Joel 2:28-29, Apg 2:1-11, Joh.14:15-21.
Billy Graham: Den helige Ande. Westerbergs 
förlag,

12 juni Gud – Fader, Son och Ande.
2 Mos.3:1-15, Rom.11:33-36, Matt.28:16-
20
Kardinal Anders Arborelius, pastor Sten-
Gunnar Hedin: Gud är kärlek.  Libris 2021.

19 juni Vårt dop.
2 Mos.14:21-22, Tit.3:4-8, Joh.1:29-34
Laurentius Petri Sällskapets årsbok 2011 Dop.
Prof Ragnar Holte, pingstrektor Ulrik Josefs-
son om baptismen, Kristina Torin om dop i 
Sv.kyrkan.

25 juni Midsommardagen, Skapelsen
Job 12:7-13, Apg 17:22-31, Matt.6:25-30
Erika Bjerström: Klimatkrisens Sverige. Nor-
stedts 2020. Magnus Lundgren, Staffan Wid-
strand: Ett vildare liv, en bok om det vildas 
återkomst.  Årets Pandabok 2018.

24 juli Efterföljelse
Amos 7:10-15, 1 Thess.2:1-8, Matt.16:24-27
Emilia Fogelklou: Helgon och häxor. Bonniers 
1952. Boken handlar bl.a. om författaren 
Simone Weil, född i Paris 1909 och död i 
London 1943. Genom hela Simones dra-
matiska liv levde frågan Hur ska jag leva för 
att kunna  följa Jesus där han går bland de 
behövande? Hon skrev bl.a.böckerna Att slå 
rot, Personen och det heliga, Väntan på Gud 
och Tyngden och nåden.

31 juli Kristi förklarings dag Jesus förhärligad
2 Mos.34:27-35, 2 Kor.3:9-18, Markus 
9:1-13. Gunnar Hillerdal: Vem är han, Jesus 
Kristus? Verbum 1991. Philip Yancey: Den 
Jesus jag aldrig känt. Libris 1995.

Välsignad läsning !

Gunnar 
Kjellander

PASTOR

Intervju

Ny församlings- 
musiker i 
Equmeniakyrkan

Christina Birgersson Okkels börjar 1 augusti som ny församlingsmusiker i 
Equmeniakyrkan Linköping.

I samband med höststarten 1 augusti börjar Christina 
Birgersson Okkels som ny församlingsmusiker på 75 
procent i Equmeniakyrkan Linköping. Medljus har fått 
ett samtal med Christina. 

Christina, vem är du? Presentera dig lite kort!
Jag kommer från Göteborg, men har bott 
i Östergötland i 7 år för mina studier vid 
Oskarshamns Kyrkomusikerutbildning. Nu 
bor jag i Västra Eneby i Kisa. 

Det var väldigt roligt att gå kyrkomusiker-
utbildningen - jag är väldigt glad över den. 
Den kändes som mitt i prick!

Hur ser du fram mot att börja din tjänst som församlings-
musiker i Equmeniakyrkan?
Jag tycker det ska bli spännande och roligt att 
komma till er församling och lära känna er 
och börja tjänsten som församlingsmusiker. 
Jag ser fram mot att få leda församlingskören 
två helger i månaden. 

Tack för trevligt samtal! Välkommen till Equme-
niakyrkan i Linköping!

GUDRUN EKLUND

Jour under sommarveckorna
Vecka 24, 30-31, 33
Eva Milton, tfn 0708-63 02 63

Vecka 25-26, 32
Marcus Lind, tfn 070-824 98 01

Vecka 27, 28 måndag-torsdag, 34
Lars Hermansson, tfn 0706-66 17 47

Vecka 28 fredag-söndag, 29
Bernt Åkerblad, tfn 0702-24 24 26
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Medljus har samtalat med Stina Holmgren om hennes 
tid som ungdomsledare i vår församling. 

Du har varit ungdomsledare här lite längre än du hade 
tänkt från början. Vad fick dig att stanna ett år längre?
Det har faktiskt blivit tre år nu till sommaren! 
Eller två år och 11 månader. 

Tanken var ett ettårsvikariat, när Linnéa 
var mammaledig. När möjligheten kom att 
stanna längre kunde jag såklart inte säga nej. 
Arbetet har varit jätteroligt! Det är givande att 
få jobba med ungdomar och se dem utvecklas 
i livet och med Gud.

En annan anledning att jag stannat så länge 
är att jag inte känt mig riktigt klar. Mycket av 
mitt arbete har präglats av pandemin och då 
ville jag gärna stanna tills allt gick tillbaka till 
det normala. Jag är glad att det har varit jag 
som jobbat under de här åren. I och med att 
jag är uppvuxen i församlingen och har varit 
ledare som volontär innan, så har jag haft ett 
försprång i relationen med många barn och 
ungdomar. Till exempel har de, som var mina 
barnkörsbarn, när jag gick i gymnasiet, varit 
med i konfirmation och ungdomsgrupp nu. 
Det har varit ett plus att känna dem sedan 
tidigare, när vi inte kunde ses på plats.

Vad har mest fyllt din arbetstid? 
Tyvärr måste jag nog säga planering och om-
planering... Pandemin har krävt mycket flexi-
bilitet och ofta har originalplanerna ändrats 
flera gånger innan vi har kunnat genomföra 
saker. Men det har varit intressant att få testa 
nya sätt att vara kyrka, församling och fören-
ing. Mycket har gått bra, men ibland har det 
inte flutit. Vi har fått lära oss allt eftersom. 

Mycket av min tid har också gått till att 
möta människor. Jag har funnits med regel-
bundet i Grandios, konfa, barnkören Joy 
och ungdomskören Hope, plus att besöka 
övriga Equmeniagrupper, när det har funnits 
tillfälle. Det är superkul att få chans att lära 
känna så många.

Några viktiga erfarenheter du fått som kan hjälpa dig 
(och andra) i fortsättningen?
Ingen kan bära allt ensam. Även om jag är den 
enda anställda ungdomsledaren, hade jag inte 
kunnat göra mitt jobb utan samarbetet med 
alla volontärer. Jag blir rörd, när jag tänker 
på hur mycket tid, engagemang och kärlek, 
som läggs in i Equmenia, vare sig det rör 
sig om ledarskap, bullbakning, förbön eller 
styrelsearbete.

Vad har varit roligast/intressantast/ svårast/tråkigast 
med jobbet? 
Det har varit väldigt kul att se ungdomskören 
utvecklas. Från fyra blyga tonåringar i ett hörn 
i Mariasalen till ett dussin modiga sångare, 
som vågar höras! 

Sen blir jag alltid blödig när det närmar 
sig konfirmationsavslutning. Det är ett 

privilegium att få följa konfirmanderna i 
utforskande av tro och tankar kring livet. 
Men jag vill aldrig släppa dem, när konfaåret 
närmar sig sitt slut. 

Det svåraste har varit pandemin - och 
efter pandemin. Jag har planerat och planerat 
om, ställt in och planerat om igen. Hur vet 
man, när en pandemi kommer vara slut? Att 
till exempel säga till ungdomarna, att vi inte 
kommer kunna åka på läger de sett fram emot, 
har gjort ont i hela mig. Jag vet hur mycket 
ett läger kan få betyda i en tonårings liv. Det 
känns fantastiskt att pandemin är över, så vi 
kan erbjuda det igen.  

Vad kommer du att göra i höst? 
Om allt klaffar kommer jag att läsa klart min 
socionomutbildning (startar tredje året på ut-
bildningen efter fyra års uppehåll!). Eftersom 
jag har slagit lite rötter här i Linköping håller 
jag på och försöker flytta mina studier från 
Lunds universitet till LIU.

Jag kommer finnas kvar i församlingen, 
men har lovat mig själv ett halvårs uppehåll 
från volontärarbete, så jag hinner pusta ut, be 
och pröva var min plats i församlingen är, när 
jag inte längre är anställd. 

Hur ser du på samarbetet mellan församlingen och 
Equmenia? Svårigheter? Glädjeämnen? Önskemål inför 
framtiden? Tips till församlingen? 
Jag är så glad, att vi har en ungdomsförening 

Intervju

Ungdomsledare Stina går tillbaka till studier

Stina Holmgren lämnar sin tjänst som ungdomsledare i Equmeniakyrkan för att återvända till sina universitetsstudier.

som kan driva barn- och ungdomsperspekti-
vet i vår församling! Vi når så otroligt många 
barn!

Många vill att det ska finnas en kopp-
ling mellan församlingsmedlemmarna och 
Equmeniabarnen. Till dem vill jag säga, att 
ni kanske inte ska vänta på att barnen ska 
komma på gudstjänst, utan gå till dem istäl-
let! Bli scoutfarmor och kom på besök med 
lite fika till spårarscouterna, bli förebedjare 
för en konfirmand eller fråga ledarna om du 
får berätta om, när du gick i söndagsskola för 
dagens söndagsskolebarn! 

Känner du dig inspirerad eller kallad till 
en uppgift, säg det! Det gjorde mig jätteglad, 
när en tonåring kom och frågade ”När får jag 
vara ledare för barnkören?”. Hon visste ju bäst 
vad som är kul och vad hon kunde bidra med!

Tack församlingen och Equmenia för för-
troendet! Och tack alla barn och ungdomar 
för allt kul vi har hittat på tillsammans! Jag är 
så tacksam för de här åren och ser fram emot 
att se vart Equmenia bär av härnäst!

Tack själv, Stina, du har betytt/betyder så mycket 
för många, både barn, ungdomar och de som 
blivit äldre. Vi önskar dig lycka till med dina 
studier och hoppas att du kommer fram till 
vad du vill göra i Equmenia och församlingen 
framöver.

BIRGITTA JACOBSSON
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Utflykt

Äntligen en RPG-resa igen! 

TORSDAGEN DEN 5 MAJ begav 
sig 42 förväntans-
fulla RPGare ut på en 
dagsutflykt. I en bekväm 
turistbuss guidades vi av vår 
ordförande Lars Eklund, som underhöll 
med lite olika anekdoter som passade 
ihop med trakterna vi åkte genom.  
Vädret var strålande, lagom varmt och 
solsken! 

Första stoppet var Naturrum Tåkern, 
där vi först serverades kaffe och bulle 
och sedan guidades runt i området i två 
grupper med var sin naturguide i täten.  
Vi spanade på havsörn, tittade på skratt-
måskolonier, lyssnade på rördromen och 
på skogens alla ljud och mycket mera. 

Dagens lunch intogs på Omberg 
Golfrestaurang och sedan gick färden 
till hembygdsgården i Ödeshög. Där var 
det tre herrar, som mötte upp och visade 
oss var sitt hus, lantbruksmuseet, affären 
och skolmuseet. Vitsipporna blommade 
så fint i parken. Besöket avslutades med 
kaffe, smörgås och kaka i Slöjdvillan. 

En innehållsrik och trevlig dag 
konstaterade vi alla, när vi åter landade 
utanför Equmeniakyrkan i Linköping. 
Tack till RPGstyrelsen, som gjorde 
dagen möjlig! 

BIRGITTA JACOBSSON FO
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Söndag 12 juni får vi säga hej  och tack till Maria Linder, 
som efter fyra år som pastor med ungdomsansvar slutar 
hos oss. Medljusredaktionen fick ett samtal inför detta.

Maria, berätta lite kort om din bakgrund!
Jag växte upp i Jönköping och blev kristen 
som 12-åring, vänner i Immanuelskyrkan 
tog med mig dit. Efter studenten gick  jag en  
bibeltermin på Södra Vätterbygdens Folkhög-
skola och därefter U- linjen (missionsskola) 
i Hålland, Åre. Sedan följde fyra år som 
ungdomsledare i Vetlanda Missionskyrka före 
mina pastorsstudier på Teologiska Högskolan.
Så min första pastorstjänst har varit här.

Varför blev det Linköping?
Jag längtade efter att få fortsätta arbeta bland 
ungdomar, gärna i en stor församling och 
nära mina föräldrar i Jönköping. Marcus 
Lind hade jag mött 2012 och han kontak-
tade mig när tjänsten annonserades ut. Det 
var dessutom precis efter att jag tillbringat 
en helg i Missionskyrkan i Linköping (som 
en del av Equmenias nationella styrelse). 
Tjänsten kändes rätt för mig och det stöddes 
av kyrkoledarna.

Vi har hört dig predika många gånger,vad har tjänsten i 
övrigt bestått av? Några särskilda ljusglimtar?
Mitt huvudansvar har varit konfirmander, 
undervisning för de i gymnasieåldern, unga 
vuxna och T- grupperna. (Jag har haft möj-
ligheten att besöka de flesta av dem).

Därutöver förstås det som övriga pastorer 
gör: Medlemsvälkomnanden, dop, vigslar   
och även någon begravning, hembesök, läger 
och ungdomssamlingar m.m.

Tiden har också präglats av pandemin. Jag 
hade då möjlighet vara tjänstledig på halvtid 
för studier.Kampen för Abbas under hans tid 
i  förvar, senare utvisning och återkomst hit 
var också en del av mitt liv.

Det jag tar med mig är därför såväl stunder 
av stor glädje som av delad förtvivlan. Skratt 
och tårar har funnits parallellt. Närheten till 
människor i alla åldrar är en ynnest. Jag kan 
bli särskilt rörd då unga människor musicerar 
i gudstjänsten.

Predikningar på rim (du har en särskild förmåga forma 
orden), berätta:
Jag har alltid tyckt om att skriva och dikta och 
musik är en särskild inspirationskälla i mina 
predikoförberedelser. Gustav Gillsjö (numera 
pastor i Vikingstad) ”spoken word”-predikade 
en gång på THS och jag tyckte det var det 
vackraste jag hört. Jag fick ”låna” en av hans 
predikningar och har sedan fortsatt på egen 
hand, för vissa mer högtidliga tillfällen.

Intervju

Berätta lite om ditt engagemang för Abbas och hur det 
påverkat dig!
Det blev en kamp för mänskliga rättigheter 
och konvertiter i synnerhet som jag inte var 
förberedd på. Kämpaglöden kom av, att vi 
var många som slöt upp. Mitt engagemang 
skedde till 90-95 procent ideellt, men var 
värt det. Känslomässigt blev det en berg- och 
dalbana och jag fick utmana min världsbild 
och mina värderingar. Viktiga erfarenheter 
inför framtiden.

Berätta om din nya tjänst och dina förväntningar!
Jag börjar i mitten av augusti i Löfstadkyrkan 

Maria Linder går vidare till ny tjänst

i Tranås, en församling med 370 medlemmar  
vilken är en sammanslagning av Missions-, 
Baptist- och Allianskyrkan. Församlingsföre-
ståndare och ungdomsledare finns. Sannolikt 
kommer jag ha ungdomsansvar samt ett 
diakonalt ansvar bland dessa samt för  äldre, 
flyktingar och hjälpsökande.

Det blir spännande  att lära känna en ny 
församling och jag hoppas att mina erfarenhe-
ter från tidigare tjänster har gjort mig rustad 
för utmaningen .

Slutligen, några ord och tankar du vill förmedla till 
församlingen?
Jag bestämde mig från början att vara mig 
själv, så filterlöst jag förmådde. Jag är så 
tacksam för det respektfulla mottagandet och 
de djupa möten det lett till med människor i 
olika åldrar (0-103 år).

Jag vill tacka för allt tålamod och förståelse 
som visats när jag har fått pröva mina vingar 
och testa olika idéer. Jag är många erfarenheter 
rikare. Tack och jag kommer att sakna er!

Maria, stort tack för allt du berikat oss med och 
Guds rika välsignelse i din fortsatta gärning 

ELSA HERMANSSON 

Maria Linder lämnar sin tjänst som pastor med ungdomsansvar i Equmeniakyrkan för att tillträda en pastorstjänst i Löfstadkyrkan i Tranås.

”
”Jag vill tacka för allt 

tålamod och förståelse 
som visats när jag har 
fått pröva mina vingar 

och testa olika idéer. Jag 
är många erfarenheter 

rikare. Tack och jag kom-
mer att sakna er!”
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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 0729-76 09 82
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

Avtackning av anställda som slutar
I samband med gudstjänsten söndag 12 juni 
kommer vi att avtacka Gunnel Karlsson, 
Maria Linder och Stina Holmgren. Det blir 
extra festligt kyrkfika!

Livesändning av gudstjänster
Under sommaren gör vi ett uppehåll med att 
livesända gudstjänsterna på Youtube. Detta 
innebär att söndag 19 juni är sista gudstjänsten 
som livesänds. Tanken är att vi åter börjar 
livesända söndag 21 augusti.

Sommaröppet i Equmeniakyrkan
Vi vill även denna sommar bjuda in till god 
gemenskap och fika. Tisdagar och torsdagar kl 
14.00-15.30 från tisdag 28 juni till torsdag 4 augusti. Vi 
träffas i Martas Café, alternativt Mariasalen. 
Det kommer att finnas en värd som ansvarar 
för eftermiddagen, ibland någon form av 
program av det enklare slaget. Välkommen 
till gemenskap i sommar!

EVA MILTON

Församlingsdag 3 september
Välkommen till församlingsdag i Equmenia-
kyrkan lördag 3 september! Dagen inleds med 
drop-in fika följt av ett bibelstudium med 
Marcus Lind. Sedan äter vi lunch tillsammans 
och därefter finns det möjlighet att delta i 
olika seminarier. Bland annat kommer vi 
att erbjuda ett seminarium för de som sett 
serien ”Gud som haver barnen kär” på SVT 
och önskar prata om den med andra. Det kan 
gälla både de som har egna erfarenheter eller 
som har frågor och funderingar över hur vi 
arbetar med barn och unga i församlingen. 
Ett annat seminarium handlar om hur vi gör 
när livet förändras. Hur påverkar detta vår 
tro och vårt engagemang och livet i stort? 
Ett tredje spår handlar om att tro och vara 
förälder. Detta seminarium är tänkt som en 
fortsättning på den brunch om föräldraskap 
som vi arrangerade strax innan pandemin bröt 
ut men du behöver inte ha varit på brunchen 
för att få delta i seminariet. Vi kommer också 
att visa filmen ”Frikyrkans historia” som ett 
seminarium. Planen för dagen är att erbjuda 
en parallell samling för barn under bibelstu-
diet och att alla seminarietillfällen sedan går 
två gånger. Föräldrar kan därmed t.ex. delta i 
var sitt seminarium och alla andra har möjlig-
het att välja två stycken! 

Anmälan till dagen görs till info@equme-
niakyrkanlinkoping.se alternativt via telefon 
till 013-24 98 00 eller direkt till någon i 
personalen senast den 28 augusti.

Samlingssöndag 4 september
Högtidsgudstjänst då vi välkomnar ny perso-
nal och firar gudstjänst tillsammans.

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

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2022
Årets konferens äger rum 10-14 augusti. Den 
första delen, 10-11 augusti, är enbart digital, 
via verktygetVoteIT. Från 12 augusti är kon-
ferensen på plats i Tångahallen i Vårgårda.

Församlingens valda ombud är i år:
Marcus Lind (församlingsföreståndare), 

Anna Gardström (ordförande),Tomas Gard-
ström, Eva Milton, Lillemor och Staffan 
Hejdegard samt Elsa Hermansson.

Du som inte är ombud kan också logga in 
på VoteIT och följa beslut och förhandlingar. 
Från 12 augusti gäller Equmeniakyrkans 
Youtubekanal.

Gå gärna in på Equmeniakyrkans hemsida 
för att ta del av program och motioner så snart 
dessa har publicerats. I nästa Medljus (nr 4, 
september/oktober) återkommer våra ombud 
med referat och bilder.

 ELSA HERMANSSON 

Internationell kväll om MAF i höst
I förra numret av Medljus berättade Lars 
Eriksson om en planerad internationell kväll  
i Equmeniakyrkan om MAF - Mission Avia-
tion Fellowship. Tyvärr blev träffen inställd på 
grund av sjukdom. Internationella gruppen 
planerar därför en ny träff i höst. Håll utkik 
i nästa nummer av Medljus för mer informa-
tion om datum och tid!

ELSA HERMANSSON

Fika och gemenskap bjuds i Equmeniakyrkan tisdagar och torsdagar i sommar
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Ryms tvivel i kyrkan?

På kyrkbacken

SÅ HAR DEN NÅGORLUNDA pandemifria vårterminen 
gått till ända. Den blev bra med många 
intressanta och omväxlande program. 
Slutpunkten blev en resa med full buss 
till Tåkern, Ombergs Golfrestaurang och 
Ödeshögs Hembygdsgård. Vi bättrade på 
hembygdskunskapen, med andra ord, ett 
ämne som var viktigt på våra skolscheman 
för många, många år sedan.

Men nu är siktet inställt på höstens 
RPG-samlingar. Styrelsen befinner sig 
mitt uppi den kreativa processen att hitta 
spännande och intressanta medverkande 
till höstens program. Vi tror vi kommer 
att lyckas! Höstens program kommer att 
starta torsdag 22 september. Programmet är ju 
långt ifrån färdigt, men vi kan väl hinta, 
redan nu, om ett par bokade program: 
Torsdag 3 november kommer Margaretha 
Carling, som är lokalhistorisk guide i 
Linköping. Hon kommer att berätta 
om berömda personer på Linköpings 
kyrkogårdar. Torsdag 1 december kommer f 
d kyrkoherden i Vreta Kloster, Sverker 
Linge. Han har med sig sin gitarr och 
kommer att i ord och ton visa vilken 
guldgruva den Svenska Psalmboken är. 
Till den gången bör du motionera upp 
dina stämband; tillfälle kommer att ges 
att sjunga med i någon kär psalm! Och 
så ser vi fram emot Julpatrullen torsdag 15 
december med ett strålande julprogram.

RPG:S SOMMARPATRULL med ungdomarna Alice 
Falebrand, Lovisa Hällgren och Elin 
Gardström ligger just nu, i skrivande 
stund, i startgroparna för sommarens 
turné bland Linköpings äldreboenden. 
Under tre veckor med början måndag 13 
juni skall 45 konserter/sångstunder hin-
nas med! Repertoaren kommer att bli 
sommarpsalmer, svenska visor och en 
del klassiska pärlor. Dessutom hoppas 
patrullen att de skall hinna med en liten 
pratstund med de äldre på varje boende.

Under hösten skall vi försöka bli fler 
i vår RPG-förening i Equmeniakyrkan. 
Vill du redan nu anmäla dig som med-
lem kan du göra det genom att skicka in 
medlemsavgiften, 220 kronor, till bankgiro 
5275-7259 eller Swisha 1234833208 
samt notera ditt namn och din adress!

Hjärtligt välkommen till gemenskapen 
omkring höstens intressanta och omväx-
lande program!

LARS EKLUND ORDFÖRANDE

RPG här och nu och sedan...

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!

I EQUMENIAKYRKAN HAR VI VISIONEN att vara En kyrka 
för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen. Den här 
visionen rymmer ganska stora anspråk. Till 
att börja så vill vi vara en kyrka, till skillnad 
mot flera. Det grekiska ordet för kyrka som 
används i nya testamentet är eklesia och 
betyder mer eller mindre ”en samling av 
människor från olika hushåll på en publik 
plats”. Eller som det användes av kristna ”en 
sammankomst av kristna som samlats för till-
bedjan/gudstjänst”. Samtidigt som vi vill vara 
en kyrka så vill vi också att denna gemenskap 
ska rymma hela livet. Det är också en djärv 
ambition för varje enskild människas liv kan 
rymma så många olika skeden, processer, 
kriser och lyckorus. Är vi dessutom som i vårt 
fall sjuhundra olika individer så blir det en 
ganska stor bredd som ska rymmas.

En del av oss befinner oss nu i ett avgöran-
de nytt skede i livet då vi kanske slutat arbeta, 
precis tagit studenten, ska börja på nytt jobb 
eller flyttar till ett nytt boende. Andra går 
igenom en livskris av något slag eller brottas 
med en längre tids svår sjukdom. Är det ens 
möjligt att finna en gemensam tro på Gud för 
allt detta? Här hade jag önskat att vi alla hade 
kunnat få höra var och ens svar på denna re-
toriska fråga. Det är så ofta vi i kyrkan tänker 
oss att en pastor, diakon eller annan ledare ska 
presentera färdiga svar på livets stora frågor. 
Problemet med detta är att för en människa 
som tvivlar och brottas med sin tro, oavsett 
om detta sker på grund av yttre faktorer som 
en livskris eller inre faktorer som en längre 
tids fundering, så är det sällan färdiga svar 
som efterfrågas. Snarare efterfrågas utrymme 
för att processen faktiskt ska få rymmas, så 
som den ser ut just nu.

FÖR EGEN DEL TÄNKER JAG att tvivel absolut ryms inom 
kyrkan. Det är få förunnat att gå igenom hela 
livet utan att tvivla. Det är också olyckligt att 
tänka att tro och tvivel är varandras motsatser. 
Ibland verkar vi tänka att den tro vi först möt-
te, oavsett om detta var en enklare barnatro, 
en hängiven tonårstro eller en omvändelse se-
nare i livet, ska förbli identisk hela livet. Men 
tron är inte statisk utan någonting levande 
och föränderligt. En teolog beskrev en gång 
tro och tvivel, inte som varandras motsatser, 
utan som varandras perfekta danspartners! 
Vad innebär det? Jo att tron liksom allt an-
nat i livet förändras över tid och genom livets 
olika skeden. Här kan tvivlet fungera som 
en katalysator i en förändringsprocess som i 
bästa fall gör att vår tro först ifrågasätts, för 
att därefter förändras och i bästa fall mognas 

och fördjupas.
Nu kanske någon tänker, men har inte 

kyrkan trott samma sak i alla tider? Är inte 
Jesus den samma igår, idag och evighet? Jo 
kyrkan tror det. Men det vi egentligen talar 
om då är kyrkans bekännelse. Och även om 
den förändrades och utvecklades under kyr-
kans första århundraden har den varit relativt 
oförändrad sedan dess. Bortsett från alla de 
gånger då kyrkor och samfund splittrats över 
olika (både stora och små) teologiska frågor.

EN GÅNG HÖRDE JAG EN PASTOR berätta om en period av 
tvivel och hur han en påskdagsmorgon vaknat 
och känt att idag kan jag inte tro på det här. 
Om en kyrka är en samling av människor, en 
gemenskap bestående av mer än dess enskilda 
delar, så bör den kunna rymma en gemensam 
bekännelse även om inte alla i precis varje 
stund känner att de kan bära den. Men så 
länge någon bär den kan den ändå fortleva. 
Kyrkans bekännelse står därmed inte och 
faller på en enskild människas tro och tvivel. 
Det är på detta sätt som den kristna tron 
och bekännelse har överlevt i snart 2000 år 
och återfinns i nästan alla kulturer runt om 
i världen.

Och det är när vi försöker sätta detta i sitt 
sammanhang som slutet av vår vision kommer 
till sin rätt. För centrum av visionen är att vi 
oavsett livssituation, mängd av både tro och 
tvivel, ska söka efter mötet med Jesus som 
förvandlar oss. Och detta sker på flera sätt, det 
kan förvandla mig och det kan förvandla dig 
och det kan förvandla världen. Men som regel 
sker detta på olika sätt och vid olika tillfällen. 
Och i vissa skeden av livet upplever vi också 
tydligt att Jesus inte förvandlar oss. Och om 
vi verkligen vill vara en kyrka för hela livet så 
måste kyrkan också rymma detta.

Så vad gjorde pastorn som tvivlade den där 
påskdagen undrar kanske någon? Han gick 
upp i predikstolen och predikade kyrkans 
gemensamma bekännelse – glädjebudskapet 
att Jesus Kristus uppstått från de döda och 
besegrat allt som är ont och trasigt. Även om 
det just där och då inte var en bekännelse han 
själv kunde bära upp, så lät han sig bäras av 
den större gemenskapens tro och bekännelse, 
en gemenskap som rymmer hela livet.

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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Ånestadsskolan i Galleri Magnifik
Våren i Galleri Magnifik avslutas med att 
elever i årskurs 8 på Ånestadsskolan ställer ut 
ett skolarbete. 

De deltar i projektet Bästa Världen, som 
anordnas varje år av Tekniska Verken i Lin-
köping. Eleverna redovisar på affischer vad 
de har lärt sig om miljö, energi och klimat. 
Exempel på frågor de ska ta ställning till är: 
•	 Vad kommer energin ifrån, vad använder 

vi den till och hur kan vi använda den 
smartare? 

•	 Vilka problem finns med klimatet och mil-
jön idag och vilka förändringar behöver vi 
göra för att få den bästa världen? 

Intäkterna av vykortsförsäljning kommer 
oavkortat gå till WWF (Världsnaturfonden).

Välkomna att titta på utställningen som 
håller på fram till midsommar.

JAN HÄLLGREN GALLERIGRUPPEN

Elever i årskurs 8 på Ånestadsskolan i Linköping avslutar våren i Galleri Mag-
nifik med att ställa ut sitt skolarbete som är en del av projektet Bästa Världen.

Utställning med FEMiTRE
Höstens första utställning i Galleri Magnifik 
blir med gruppen FEMiTRE. Det blir vernis-
sage lördag 20 augusti kl 13.00. Utställningen pågår 
till 25 september.

Så här presenterar gruppen sig: ”Vi, i 
FEMiTRE, är väldigt glada att få ställa ut 
hos er aug/sep i år. Vi ser fram emot det! 
Det blir också en rolig ”avslutning” på vår 
gemensamma tid på skolan i Lunnevad. En 
extra höjdpunkt.

Vi har gått sex terminer tillsammans här på 
skolan, när vi slutar om några veckor. Det se-
naste året är det vi fem, som har delat en egen 
ateljé på Lunnevad. Det blev ett ”extraår” för 
oss på den normalt tvååriga utbildningen. Vi 
är mycket glada för det då det kändes som att 
det var en del förlorad tid under pandemin, 
när vi hade distansundervisning.

Vi har stött och blött, pratat om olika ut-
maningar och jobbat koncentrerat och alldeles 
tyst. Det blir en speciell stämning, när den där 

tystnaden infinner sig, men också spännande 
när vi delar varandras tankar i arbetet. Vi har 
också haft många intressanta samtal med våra 
mentorer. Våra huvudsakliga mentorer har för 
Carolina varit Alice Fyles och för oss andra 
fyra är det Henry Hermansson, som varit vår 
huvudsakliga mentor .

Vi är följande: Carolina Theden, Gun-
Marie Gunnarsson, Merja Lundquist, Monica 
Bergman och Elsie Weyde.

Carolina har mest jobbat med lera i form 
av skulpturala alster. Gun-Marie har provat 
på målning i akryl, akvarell och olja. Hon har 
också jobbat med collage och grafik. Merja 
har jobbat med måleri i olja, ibland akryl, 
och gjort keramiska alster.  Hon har också 
jobbat med grafik och collage. Monika har 
jobbat med måleri i akryl och olja men även 
jobbat med små skulpturer i lera och hon har 
jobbat lite med grafik. Elsie har målat i olja 
och jobbat lite med grafik.”

STURE BERG GALLERIGRUPPEN

Exempel på verk av konstnärer i gruppen FEMiTRE, som ställer ut i Galleri Magnifik från 20 augusti till 25 september. Vernissage 20 augusti kl 13.00.

Ånestadsskolan och FEMiTRE ställer ut i Galleri Magnifik

FRÅN FYRA BLYGA tonåringar i ett 
hörn av Mariasalen till ett 
tiotal körsångare som vågar 
både höras och synas! Det har 
hänt mycket på de tre år som 
Hope har sjungit ihop. Flera 
olika lokaler har testats, allra 
bäst gick det att öva i kyrksa-
len där ungdomarna verkligen 
började ta plats och sedan i 
musiksalen där akustiken blev 
till stor hjälp för att kören 
skulle bli mer samsjungen. 

Även zoom testades under en 
kort period, vilket resulterade 
i en musikvideo som finns att 
se på Equmenia Linköpings 
instagram. Terminen och 
körens resa slutade i mitten av 
april med en liten körfest med 
quiz och prinsesstårta. Men vi 
hoppas se de ungdomar som 
funnits med i kören i andra 
musikfunktioner i försam-
lingen i framtiden!

Ungdomskören Hope har utvecklats

Hope har bl.a. spelat in en 
musikvideo, som finns att 
se på Equmenias instagram 
@equmenialinkoping
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Livet i Lambohovskyrkan

Våra hyresgäster: Klosterkällaren

Som förr, men ändå nytt!
I Lambohov gläder vi oss åt att allting öppnat 
upp, körerna sjunger som vanligt i gudstjäns-
terna, vi får mötas på torsdagcafé och vi ser 
att gemenskaperna börjar växa igen. 

Söndagarna har varit innehållsrika med 
avtackning av prästen Leif Jarlbjörn 8 maj 
och efterföljande tårtkalas. Denna dag deltog 
även barnkören Joy i Musikalen Jakten på den 
försvunna psalmskatten i Gammalkil kyrka, 
en härlig föreställning! Söndagen 15 maj 
medverkade Lambohov scoutkår i mässan 
med ett drama och kvartetten Four friends 
sjöng vackert. 28-29 maj var det loppis och 
välgörenhetskonsert med Beatlesmusik till 
förmån för Ukraina.

Vi står inför några byten i personalgrup-
pen då Maud Thornell går i pension efter 
många år hos oss. Vår nya ekonomiassistent 
sedan 9 maj heter Camilla Berg, välkommen 
Camilla! Kyrkoherde Maria Åkerström har 
fått ny tjänst och börjar efter sommaren i 
Folkungabygdens pastorat. Maria Löfgren 
kommer att tjänstgöra som tillförordnad 
KH under det att vi söker ny kyrkoherde till 
Slaka-Nykil pastorat.

Samarbetsrådet och gudstjänstvärdarna 
kommer att arbeta med ordningen för vår 
gudstjänst under sommaren och hösten. Vi 
försöker utgå från vad vi längtar efter i våra 
gudstjänster och vad som gör att vi känner 
oss hemma. Söndagens gudstjänst är en viktig 
mötesplats. Vi längtar efter att fler skall vilja 
hjälpa till med våra gudstjänster. Är du lite 
sugen på att bli delaktig går det bra att kon-
takta församlingsherde Maria Löfgren (maria.
lofgren@svenskakyrkan.se) eller Ordförande i 
samarbetsrådet Linnea Rosenbaum (linnea@
rosenbaum.se). 

Det är också dags att utvärdera och förnya 
samarbetsavtalet mellan Equmeniakyrkan och 
Svenska kyrkan under hösten.

Nu ser vi fram emot den ljuva sommaren. 
Sommarens mötesplatser i Lambohov är för-
stås söndagarna och Sommarcafé tre torsdagar: 
16 juni, 14 juli och 11 augusti klockan 14.00-16.00. 
Fika, gemenskap och musik utlovas! 

Vi vill också inbjuda dig som är intresserad 
av meditation till en grupp som kan starta i 
höst. Kontakta Linnea Rosenbaum för mer 
information.

MARIA LÖFGREN FÖRSAMLINGSHERDE I LAMBOHOVSKYRKAN

Det är en händelse, som ser ut som en tanke, att tidskriften 
Pilgrim och Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys 
bokförlag den gångna våren har flyttat in i den så kallade 
klosterkällaren i anrika Baptistkyrkan på Klostergatan 46 
i Linköping.

Mellan tidskriften och förlaget finns en länk 
till de andliga förnyelserörelser i kyrkans 
historia, som representeras av kloster och 
kommuniteter av skilda slag. Här hämtar 
Pilgrim, som utkommer med fyra nummer 
om året, livgivande inspiration.

Pilgrim är en ekumenisk tidskrift för andlig 
vägledning som utkom med sin första utgåva 
1994. Dess utgivare var då förlaget Nytt Liv, 
som bland annat ägdes av dåvarande Svenska 
Missionsförbundet och Baptistsamfundet. 
Redaktör för Pilgrim har från starten varit 
Peter Halldorf och i redaktionen ingår bland 
annat Liselotte J Andersson. En bred eku-
menisk referensgrupp med personer, som 
representerar samtliga kyrkofamiljer, har 
präglat innehållet i såväl tidskriften som i de 
retreater, symposier, vintermöten och präst- 
och pastorsmöten som Pilgrim inbjudit till 
under åren, framför allt på Nya Slottet Bjärka-

Våra hyresgäster

Säby och stiftsgården Vårdnäs. 

GENOM EQUMENIAKYRKANS generositet har tidskriften 
Pilgrim nu kunnat skapa ett litet ”vattenhål” 
inne i Linköping. Vi hälsar Equmeniakyrkans 
medlemmar välkomna att titta in i klosterkäl-
laren. Knacka bara på dörren så bjuder vi på 
ett provexemplar av tidskriften!

PILGRIMS REDAKTION

Redaktionen för tidskriften Pilgrim har flyttat in i Baptistkyrkans källare, och är därmed ny hyresgäst till Equmeniakyrkan Linköping.

Mycket nytt har hänt och händer i Lambohovskyrkan. Och i sommar är du 
välkommen på olika samlingar i kyrkan.
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Vilmas spalt
Musik, så mycket mera. Musik är något 
som berör oss alla och finns överallt 
omkring oss. I bilen på vägen till 
jobbet, på bussen på vägen till skolan 
eller på tåget på vägen till eller från 
ett resemål. Det är något så självklart 
och allmänt vedertaget att vi många 
gånger inte tänker på vad det faktiskt 
gör med oss och vilken betydelse det 
har för våra liv. På senare år har jag 
förstått att musik är så mycket mer än 
bara en ljudsamling på radion eller ett 
soundtrack på mobilen. Det ger liv åt 
tillvaron och skänker en fridfullhet 
och en harmoni, som är svår att mäta 
med något annat. Musik kan användas 
när vi är glada eller ledsna, arga eller 
besvikna. I vilket stadie vi än befinner 
oss, finns det där för att trösta, stötta 
och förgylla. 

På liknande sätt tänker jag om Gud. När 
vi kör till jobbet eller åker till skolan är 
Gud som en atmosfär av ljudvågor cir-
kulerande runt omkring oss. Vi tänker 
inte alltid på det och många gånger tar 
vi det för givet, men hur vi än mår och 
var vi än är, är Han där. I min relation 
till musiken har också min relation till 
Gud fått växa och bli starkare. När jag 
spelar eller sjunger förstärks bandet 
mellan mig och Herren, och jag kän-
ner att ett lugn infinner sig. Därför vill 
jag också uppmana er att ta till vara 
på- och uppskatta Guds kreation - det 
som ger oss ro, men framförallt en god 
gemenskap med vår Gud.

VILMA THOLANDER
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LÖRDAG 7 MAJ SAMLADES Linköpings equmeniascouter 
i Åtvidaberg för att ha hajk inför budkavle-
kampen, som skulle äga rum dagen efter. Lör-
dagen bestod av lekar, god mat och lägerbål. 
På söndagen gick alla scouter spårning med 

Scouter på Budkavlekamp i Åtvidaberg
pirattema och knepiga kontroller. På slutet 
av dagen samlades alla scouter för att få reda 
på hur det hade gått och vilka patruller som 
vunnit och som skulle få ta hem budkavlen. 

ALICE FALEBRAND



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]

JUNI
3 20.00 The Bible Bubblare
11 14-19 Avslutning med 

innebandyn och unga 
vuxna.

28-3 juli Scoutläger i Grönebo
AUGUSTI
2-7  Groowe Tonårsläger 

på Klintagården. Läs 
mer här intill!

28 12.00 Equmenias ledar-
kickoff

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

Groowe
Även i år åker ungdomarna från 
Grandios på Groowe! 2-7 augusti bär 
det av till Klintagården för en vecka 
av sol och bad, undervisning och 
gudstjänster, nya och gamla vänner. 
Foldrar för lägret finns i informatio-
nen i kyrkan. 

Söndag 28 augusti kl 12.30-14.00 sker 
höstens ledar-kickoff för ALLA 
Equmenias ledare! Efter guds-
tjänsten samlas vi för att äta pizza 
och lyssna till ett inspirerande 
panelsamtal med personer som 
delar viktiga erfarenheter om att 
hålla som ledare. Sedan får vi 
samtala om viktiga frågor utifrån 

Nu är årets grupp konfirmerade!
HELGEN DEN 21–22 MA J konfirmerades 
årets grupp, som bestod av 16 
konfirmander från Equmeniakyr-
kan Linköping och Equmenia-
kyrkan Skeda. För tredje året på 
raken påverkades en konfagrupp 
av pandemin, men i år har all 
undervisning kunnat ske på plats 
i kyrkan istället för via skärm 
(även om vi under hela höst-
terminen behövde se till att hålla 
viss distans!). 

Detta var också första gruppen 
på tre år som fick åka på läger! 
Under Valborgshelgen 29 april–1 
maj samlades cirka 100 konfir-
mander och ledare från oss, Ryttis 
och Johanneskyrkan, Motala, 
Mjölby, Finspång och Kumla/
Åbytorp på Östgötagården i 
Rimforsa. Det blev en riktigt 
härlig helg med undervisning om 
”Kom – Följa – Gå”, femkamp, 
Jesusvandring, valborgseld, en 
del bus...och en ännu större del 
koncentrerad förberedelse av årets 
konfaredovisning.

Den 21 maj samlades vi för 
konfa-fest i Equmeniakyrkan 
Linköping med landgång och 

tårt-buffé tillsammans med kon-
firmandernas familjer. Konfir-
manderna bjöd på en lysande 
redovisning av årets kunskaper 
under namnet ”Go kväll Jesus” 
med reportage från dop, väder-
leksrapport om översvämningen 
vid Noas ark, intervju av de 
första människorna på jorden, 
reklaminslag och en massa an-
nat! Kvällen avslutades med 
nattvardsandakt och ljuständning 
för konfirmanderna.

På bönsöndagen den 22 maj 
var det konfirmationshögtid i 
Equmeniakyrkan Linköping. 
Det var precis att årets stora 
konfagrupp rymdes vid knäfal-
len på gradängerna! Sju av kon-
firmanderna blev medlemmar 
i församlingen och tre av dem 
döptes i början av gudstjänsten.
Vi ledare (Hanna Törnberg, 
Maria Linder, Mathias Holm-
gren, Stina Holmgren och Åsa 
Nyström) är oerhört tacksamma 
för detta år tillsammans med 
konfirmanderna! Vi önskar er 
allt gott och Guds rika välsignelse 
framöver.

KONFA-LEDARNA GENOM MARIA LINDER

Årets konfirmander och ledare. Övre raden från vänster: Mathias Holmgren (ledare), Maria Linder (ledare), Joel Wamsjö, 
Isak Eveborn, Samuel Ishak, Leo Bergström, Stina Holmgren (ledare). Mellanraden: Hanna Törnberg (ledare), Nora 
Vendel, Niclas Dobrov, Ellen Lundin, Elna Wärnberg, Elliot Ström, Ingrid Bergström, Åsa Nyström (ledare).
Sittande: Carl Ottosson, Filippa Roitto, Linus Snejde, Veranika Kazlova, Isak Bohlin, Alice Kindberg.

FO
TO

: R
A
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S 
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Den försvunna 
psalmskatten
I maj satte barnkören Joy tillsam-
mans med Svenska kyrkans barn-
körer i Slaka-Nykils pastorat upp 
en musikal! Musikalen handlade 
om en övergiven kyrka där råttorna 
tagit över och börjat driva hotell i 
orgeln. Men så en dag dyker det upp 
två barn på jakt efter den försvunna 
psalmskatten... Nu kan barnen både 
Blott en dag och Tryggare kan ingen 
vara lika bra som de nyskrivna barn-
körsångerna. Och vår församling 
fick ett litet smakprov under en 
gudstjänst!

Välkommen till höstens ledar-kickoff!
Equmenias växa-i-tro-plan och 
tv-serien Gud som haver bar-
nen kär. Dessutom får vi viktig 
information om höstens olika 
evenemang, och så får vi be till-
sammans. Anmäl dig och eventu-
ell specialkost till tomas.rojder@
gmail.com senast torsdagen den 
25 augusti. Varmt välkommen!

EQUMENIASTYRELSEN
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Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Equmeniakyrkan

Juni
5 SÖNDAG Pingstdagen
11.00 Gudstjänst
 Den heliga anden. Marcus Lind. Da-

niel Kjellander, musik. Jacob Wessbo, 
organist. Kyrkkaffe.

6 MÅNDAG Annandag Pingst
09.00 Mässa i Baptistkyrkan
 Andens vind över världen. Jonas Eve-

born. Marcus Lind.

12 SÖNDAG Heliga trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Gud - Fader, Son och Ande. Maria 

Linder.  Lars Hesselstrand, organist. 
Kyrkkaffe med avtackning av Gunnel 
Karlsson, Maria Linder och Stina 
Holmgren.

19 SÖNDAG 1:a efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Vårt dop. Saoud Bahhi.  Leif Larsson, 

organist. Kyrkkaffe.

25 LÖRDAG Midsommardagen
11.00 Mässa i gemenskap i Equmeniakyr-

kan.
 Skapelsen. Gemensamt med Dom-

kyrkoförsamlingen och S:t Lars 
församling.

26 SÖNDAG Den helige Johannes 
döparens dag

11.00 Gudstjänst
 Den högstes profet. Marcus Lind. Jacob 

Wessbo, organist. Kyrkkaffe.

28 TISDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

30 TORSDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

Juli
3 SÖNDAG 3:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Förlorad och återfunnen. Saoud Bahhi. 

Kyrkkaffe.

5 TISDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

7 TORSDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

10 SÖNDAG 4:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Att inte döma. Emma Gunnarsson. 

Kyrkkaffe.

Lambohovskyrkan

Juni
5 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Maria Linder.
7 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

10 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Katarina Åberg, solosång. Zacharias 

Lindberg, prästkandidat, predikar.
15 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

19 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

21 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

Juli
10 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

24 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

Augusti
7 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

21 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

28 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

30 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

September
4 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

12 TISDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

14 TORSDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

17 SÖNDAG Apostladagen
11.00 Gudstjänst
 Sänd mig. Saoud Bahhi. Kyrkkaffe.

19 TISDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

21 TORSDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

24 SÖNDAG 6:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Efterföljelse. Bernt Åkerblad. Kyrk-

kaffe. Ny i stan.

26 TISDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

28 TORSDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

31 SÖNDAG Kristi förklarings dag
11.00 Gudstjänst
 Jesus förhärligad. Eva Milton. Kyrk-

kaffe.

Augusti
2 TISDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

4 TORSDAG
14.00 Sommaröppet
 God gemenskap och fika. Se sidan 6.

7 SÖNDAG 8:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Andlig klarsyn. Jonas Blidelius. Kyrk-

kaffe.

10-14 ONSDAG-SÖNDAG
 Equmeniakyrkans kyrkokonferens
 Läs mer på sidan 6.

14 SÖNDAG 9:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Goda förvaltare. Saoud Bahhi. Kyrk-

kaffe.

21 SÖNDAG 10:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Nådens gåvor. Anna Rangsjö. Kyrk-

kaffe.

28 SÖNDAG 11:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Tro och liv. Rikard Roitto. Kyrkkaffe.

Gudstjänster och möten

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

September
3 LÖRDAG
 Församlingsdag
 Läs mer på sidan 6.

4 SÖNDAG 12:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Friheten i Kristus. Kyrkkaffe.

Torsdagscafé varje vecka hela sommaren
kl 14.00-16.00. Möjlighet att gå promenad 

för den som vill kl 14.00. 
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På Klintagården

På patrull

NU KÄNNS DET SOM ATT våren börjar närma sig sommar. 
Ute värmer solen och gräset växer. Den stora 
eken på gården har nu ljusgröna blad. Öland 
Spirar verkligen. 

Men det är inte bara ute i naturen, som 
känslan av sommar infinner sig. På gården har 
säsongsgästerna kommit på plats. Den första 
gruppen med övernattning och helpension 
har checkat ut. Nu avlöser konfirmandgrup-
per, läger och andra evenemang varandra fram 
till midsommarfirandet. Då kommer även 
sommarpersonalen vara på plats. Programmet 
för sommaren är klart och kan ses på hemsi-
dans kalender och sociala media. 

I år ser vi fram emot en sommar utan res-
triktioner, ett rikt programutbud och många 
gästnätter. Även besökare över dagen ska 
känna sig välkomna. Ta en glass, ät en lunch, 
delta i programutbudet och framför allt dela 
gemenskapen på gården.  

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

Nu ser vi fram emot att hälsa just dig 
varmt välkommen till Klintagården, en plats 
att längta till.  

MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE

I ÅR BLIR DET MUSIKPATRULL med oss igen och vi har 
återigen fått möjligheten att göra detta ge-
nom studieförbundet Bilda och RPG. Vi ser 
mycket fram emot att få åka ut till äldrebo-
enden och sprida glädje genom något som vi 
älskar att göra, sjunga och spela! Vi kommer 
att spela tre spelningar per dag tre veckor i 
rad (vecka 24-26) och hoppas på fint väder 
och många leenden! 

Svårigheter med förra året var att allt var 

Musikpatrullen igång igen!
nytt och ovant. Nu, när vi är lite mer ruti-
nerade, står vi inför nya utmaningar och ska 
försöka toppa fjolårets framträdanden.

När vi nu inte behöver följa några corona-
restriktioner, hoppas vi även kunna stanna 
och prata med de äldre mer än förra året. 
Repertoaren gör vi själva och eftersom den 
förra blev väldigt uppskattad blir årets snarlik. 
Vi ser mycket fram emot sommaren!

LOVISA HÄLLGREN, ALICE FALEBRAND OCH ELIN GARDSTRÖM

Musikpatrullen med Lovisa Hällgren, Elin Gardström och Alice Falebrand ger sig ut och spelar och sjunger igen i sommar!

Klintagårdens sommarprogram är klart!

På kyrktorget

Marcus Lind
marcus.lind@ 
equmeniakyrkanlinkoping.se

Lars Hermansson
lars.hermansson@ 
equmeniakyrkanlinkoping.se

Eva Milton
eva.milton@ 
equmeniakyrkanlinkoping.se 
tel 013-24 98 05

Välkommen att boka samtal 
för själavård och andlig vägledning! 
Vissa saker som pågår i livet och tron vill 
vi ventilera och fundera över tillsammans 
med andra, i hemmet eller i ett enskilt 
rum i kyrkan. Inget ämne är för stort eller 
för smått, för glädjerikt eller för ledsamt. 
Hör av dig till oss för att boka ditt samtal!

Välkommen till konfan läsåret 2022–2023!
Välkommen till konfirmationen i Equme-
niakyrkan Linköping läsåret 2022–2023! 
Alla personer som är födda 2008 och finns 
antecknade i Repet-registren i Equmenia eller 
Equmeniakyrkan Linköping får en särskild 
inbjudan via post (eller faktiskt två stycken, 
så att en inbjudan kan ges vidare till en kom-
pis). Fler inbjudnings-foldrar finns att hämta 
i Informationen i kyrkan, som du kan ge till 
någon du känner som börjar åttan i höst! 

Håll utkik efter datum för informations-
träff till hösten på hemsidan och sociala me-
dier. Välkommen att kontakta pastor Marcus 
Lind för mer information (se kontaktuppgif-
ter här bredvid).

FÖRSAMLINGSKOLLEGIET

Ungdomskonferensen Smaka & Se till Linköping
Smaka & Se är en ungdomskonferens i 
Equmenia region Öst som anordnats sedan 
1990-talet. I år, 4-6 november, är det vår tur 
att vara värdar för detta härliga evenemang, 
som samlar ett hundratal ungdomar i nian 
och uppåt! Vi behöver funktionärer under 
denna helg som hjälper till med ljud, nattvakt 
på skolan där ungdomarna sover, serverar 
måltider, bakar pajer, lagar tacos, bemannar 
Informationen mm. Mer information kom-
mer i samband med höstens gudstjänster! 
Planeringsgruppen består av Emil Boberg, 
Hanna Törnberg, Maria Linder, Sara Filips-
son och Stina Holmgren.

PLANERINGSGRUPPEN



På klotet

I BERGEN I NORRA THAILAND bor många karener som 
härstammar från Burma och som i många 
generationer varit kristna. I det här området 
har Svenska Baptistsamfundet varit närva-
rande i snart hundra år och haft ett aktivt 
volontär- och missionssarbete med många 
systerorganisationer och projekt. Minori-
tetsfolken i Thailand har trots rättigheter till 
skola och sjukvård ofta hamnat i skymundan 
och behandlats illa. Att arbeta för utveckling, 
utbildning och identitetsskapande i dessa 
områden kan vara avgörande för hela byars 
överlevnad. 

På 70-talet byggdes här elevhem för att 
säkertställa att barn och unga i dessa grupper 
fick utbildning. Idag drivs dessa elevhem av 
en kommitté i Karen Baptistsamfundet och 
på elevhemmen arbetar hostelföräldrar. Det är 
sammanlagt tre elevhem i staden Mae Sariang 
och byarna Sible och Sop Moie och samman-
lagt är det c:a 200 platser för barn och unga 
mellan 7 och 17 år. Den allra största biten av 
finansieringen kommer direkt ifrån faddrar 
i Equmeniakyrkor i Sverige. Det kan vara 
privatpersoner, församlingar, söndagsskolor 
eller liknande. Att vara fadder är att årligen ge 
ett litet stöd till verksamheten och detta för-
medlas sen direkt till elevhemmens budget för 
mat och inköp för att hålla hemmen i gång. 
Det finns en projektgrupp i Sverige under 
organisationen EQ kvinna som ser till att 
kontakten sköts och att finansieringen håller. 

BAPTISTFÖRSAMLINGEN I LINKÖPING har länge varit fadder 
och nu är det beslutat att vi som Equmenia-
kyrka kommer att fortsätta stötta verksam-

På klotet | Internationellt fokus i vår församling

heten med ett litet bidrag varje år på 2000kr. 
Härmed kan vi då kalla oss för faddrar. Till-
sammans står vi upp för rätten till utbildning 
och möjligheten till trosgemenskap och trygg-
het. Om du vill läsa mer om detta projekt är 
du varmt välkommen att titta in på projektets 
facebook-sida EQ kvinnas fadderprogram i 
norra Thailand. Är du nyfiken på EQ Kvinna i 
stort och kanske vill bli medlem är du välkom-
men in på www.EQkvinna.se. Genom EQ 

kvinna drivs många internationella projekt 
men även mamma-barnläger på olika platser 
i Sverige, till exempel i Rimforsa. 

Det finns så mycket stort som sker genom 
hundratals positiva projekt runt vår jord. 
Låt vetskapen om detta sprida hopp och 
förtröstan! 

GRUPPEN FÖR INTERNATIONELLT FOKUS I EQUMENIAKYRKAN GENOM 
ERIKA WESSBO

Här gör barnen på elevhemmet i Sible sina läxor innan det serveras mat och mörkret lägger sig över byn. Då samlas man till sång, bön och lekar innan det är 
dags att sova. Den här bilden är ifrån ett av tre elevhem i norra Thailand som finansieras genom EQ kvinna.

Vår församling fortsätter ett långt engagemang för unga studenter i norra Thailand 

ONSDAGEN DEN 20 APRIL VAR VI sexton per-
soner samlade i Baptistkyr-
kan för att med stor iver 
förvandla slitna lakan till 
förband.

Remsor rullades för 
hand och med hjälp av 
vevmaskiner (snillrikt till-
verkade av den numera bort-
gångne Klaus Koberstein). 
Vi har nu tre bärkassar fulla 
att skicka vidare.

Vill du vara med nästa 
gång? Vi återkommer i höst 
med ett nytt tillfälle och har 
då utrymme för fler att delta .

För gruppen
LISBETH KJELLANDER OCH ELSA HERMANSSON 

Vi tillverkar förband till Kongo



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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EKONOMIBREV B
Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

Sista sidan

En av våra flitiga gudstjänstbesökare är Marianne Björn-
dahl. Vi ses i Martas Café för ett samtal om livet och tron.

Marianne, berätta lite om din bakgrund!
Jag kommer från Vånga/ Skärblacka, där min 
far var delägare i en charkuteriaffär och min 
mor skötte hemmet. Baptistförsamlingen var 
central i vår familj, far var församlingsföre-
ståndare, styrelseledamot och aktiv söndags-
skollärare. Periodvis fanns anställd pastor och 
ibland kom evangelister på besök. Min bror 
och jag började i söndagsskolan tidigt och 
deltog i församlingslivet. Jag trivdes i kyrkan.

Jag tillbringade också mycket tid med 
mormor och morfar som bodde i närheten. 
Där fanns det höns vilket var roligt för mig 
som barn.

Du började arbeta tidigt,hur har ditt yrkesliv sett ut?
Jag gick åtta år i skolan, sen var jag barnflicka 
en kort tid innan jag fick arbete i en Bok-  
och pappershandel i Skärblacka. Arbete med 
böcker har sedan följt mig i livet.

Jag förkovrade mig genom att under två 
perioder på ett år gå på Sjöviks Folkhögskola. 
När barnen började skolan studerade jag på 
Komvux.

Jag har alltid trivts att arbeta med barn 
och funderade en gång på att utbilda mig till 
förskollärare, men så blev det inte.

Jag träffade min man Olle i Linköping 
när han gjorde värnplikten här. Därefter fick 
han arbete i Stockholm och jag i bokhandel 
i Finspång. Vi gifte oss 1959 och flyttade 
till Linköping 1961. Då började jag arbeta i 
Henrik Carlssons bokhandel.

Efter två år där blev det  biblioteket, där jag 
arbetade fram till pension vid 65 års ålder. Jag 
arbetade i dess filialer, jag har varit i de flesta 
stadsdelar och även i bokbussar. Arbetet där 
var mycket varierande och stimulerande och 
jag har haft många sagostunder för barnen. 
Så jag har fått möta många människor i olika 
åldrar och fått arbeta med barn på detta sätt 
vilket berikat mitt liv.

Familje- och församlingsliv,hur har det sett ut ?
Olle och jag fick två döttrar och jag var 
hemma några år under deras uppväxt. Senare 
arbetade jag många år halvtid för att också ha 
tid med barnbarnen.

Olle gick bort 2016, drabbades av demens 
och bodde de sista fem åren på ett boende i 
Tannefors.

Det var arbetssamma år innan, men jag 
är så tacksam över att det fungerade bra på 
boendet.

Vi fick över sextio rika år tillsammans och 

följdes åt i församlingslivet.
Vi blev medlemmar i Baptistförsamlingen 

1961 och jag har fram tills vi gick samman 
med Missionsförsamlingen varit mycket ak-
tiv i söndagsskolan. När vi flyttade hit hade 
församlingen söndagsskola på flera håll, bland 
annat i Majelden och Valla. Tidigare blev det 
för mig också många år som tonårsledare bla 
tillsammans med Charles Johansson. Min 
man startade scoutkåren Lansen tillsam-
mans med John Olov Jacobsson och så var 
scoutverksamheten igång.  Kåren Lansen lever 
vidare i Ledberg idag.

Förutom detta har jag varit körsångare i 
många år och senast i en grupp som sjungit 
på äldreboenden (Glädjeton). Jag har lett 
gudstjänster och varit styrelseledamot m.m.

Numera är jag nattvardstjänare i vår ge-
mensamma församling. Jag försöker också 
uppehålla kontakten med medlemmar som 
inte besöker kyrkan så ofta.

Våra döttrar bor i Småland och jag har  åtta 
barnbarn som jag har god kontakt med, varav 
några i närheten.

Andra intressen är att måla tavlor och 
brodera, att skriva dagbok och sammanställa 
fotoalbum till de mina.

”Min tro är mitt liv”

Marianne Björndahl har varit församlingsmedlem sedan 1961 och är alltjämt mycket aktiv.

Vad har tron betytt och betyder för dig?
Jag har levt med tron i hela mitt liv men 
hade en period i tonåren, där jag kände mig 
ifrågasatt av skolkamrater, vilket fick mig att 
fundera. Jag bestämde mig då för, att jag ville 
vara kristen och mitt dop vid 18 års ålder blev 
för mig en stark gudsupplevelse, vilket burit 
mig sedan dess.

Jag har också haft glädjen att få vara våra 
pastorer behjälplig vid dopförrättningar i 
kyrkan och fått samtala med många i sam-
band med det.

Tron är mitt liv, det är trygghet och gemen-
skap. Jag vill gå till kyrkan varje söndag och ta 
del av gudstjänst och församlingsgemenskap. 
Det berikar mig så mycket.

Jag gläds åt vår gemensamma församling 
och hoppas vi kan hitta vägar att lära känna 
varandra mer. Jag har nyligen kommit med 
i en T- grupp och det uppmuntrar jag andra 
till också.

Jag är tacksam över det liv jag haft och har.

Vårt samtal går mot sitt slut, det har varit en beri-
kande pratstund och jag vill tacka dig Mari-
anne för att du vill dela med dig av en del av 
ditt liv och dina tankar.

ELSA HERMANSSON

”
”Jag gläds åt vår 
gemensamma 
församling och 
hoppas vi kan 

hitta vägar 
att lära känna 
varandra mer. 

Jag har nyligen 
kommit med i en 
T- grupp och det 
uppmuntrar jag 
andra till också.”

Marianne Björndahl 
om livet i församlingen.


