
Medljus
NYHETER OCH INFO FRÅN EQUMENIAKYRKAN LINKÖPING OCH EQUMENIA LINKÖPING NUMMER 4 SEPTEMBER-OKTOBER 2022

Malin är ny 
ungdomsledare

SIDAN 3

Musikpatrullen 
på Sommaröppet

SIDAN 4

Taggat gäng 
på Groowe

SIDAN 10

Möte med 
Erika Svensson

SIDAN 16



Medljus ANSVARIG UTGIVARE

Anna Gardström
REDAKTION

Per Larsson, Gudrun Eklund, 
Birgitta Jacobsson, Elsa Hermansson

SKICKA MANUS TILL manus@equmeniakyrkanlinkoping.se
NÅ REDAKTIONEN redaktion@equmeniakyrkanlinkoping.se

TRYCKNING

BPT-Tryck AB

Betraktelse

Tidningen Medljus är informationskanal för Equmeniakyrkan Linkö-
ping och Equmenia Linköping. Tidningen utkommer under 2022 med 
5 nummer och har en upplaga av 700 exemplar.

Omslagsbild: Höstfärger september 2021. Foto: Per Larsson.
MANUSSTOPP: 10/10, 9/1     UTGIVNINGSDAG: 27/10, 26/1

Varför går jag till kyrkan?
UNDER MIN SEMESTER tog jag mig tiden att läsa Jacob 
Langviks bok ”52 förlorade sovmorgnar” (för-
övrigt ett bra boktips) och under läsningens 
gång fick jag själv ställa mig frågan varför 
jag går till kyrkan. Jag fann fem tydliga svar 
inom mig själv.

GEMENSKAPEN.  Jag går till kyrkan för gemenska-
pen. Under de senaste veckorna har jag slagits 
av hur nådefullt det är att få ha en gemenskap 
så stor och vacker som församlingen faktiskt 
är. Under semestern var vi på Öland och tog 
en fika med en församlingsvän. Det slog mig 
hur otroligt häftigt det är att 275 kilometer 
hemifrån, så kan jag ändå finna församlings-
medlemmar som jag delar, dels mitt eget 
liv med, dels det största som finns och som 
bär mig genom livet, min tro. Inte någon 
annanstans finns den unika blandning med 
människor som, trots sina olikheter, ändå är 
så otroligt lika, eftersom vi delar tron. 

GLÄDJEN. Jag går till kyrkan för glädjen. När jag 
går till kyrkan möts jag av leenden, varma 
blickar och Guds öppna famn. När jag går till 
kyrkan får jag lyssna till musik, träffa vänner, 
dela min tro och bli påmind och påfylld av 
Jesus kärlek. Alla dessa delar ger mig glädje. 
Jag hoppas innerligt att du, liksom jag, finner 
glädje i kyrkan. Vare sig det gäller i männis-
korna, den goda kanelbullen efter gudstjäns-
ten eller den glädje som bara Gud kan ge.

BLI BUREN. Jag går till kyrkan för att bli buren. 
När livet inte blir som man tänkt, när själsliga 
sår rivs upp och när livet blir för tungt att bära 
själv. Då går jag till kyrkan för att bli buren. 
I kyrkan vet jag att Gud bär mig, jag vet att 
han sänder människor som bär mig, där kan 
jag få tröst och vila.

JESUS. Jag går till kyrkan för Jesus. Ingen annan-
stans finner jag den ro till att bara umgås med 
Honom som jag finner i kyrkan. I kyrkans lo-

kaler finner jag ro till bön och tillbedjan utan 
att bli påmind om vardagen runt omkring 
mig. I kyrkan får jag genom gudstjänsten 
och nattvarden bli påmind och påfylld. Även 
om Jesus alltid finns med mig, så går jag till 
kyrkan för att få kvalitetstid med Honom.

HEMTILLHÖRIGHET. Jag går till kyrkan för att känna 
hemtillhörighet. När vi flyttade till Linköping 
för fyra år sen kände vi en person, några 
veckor senare gick vi med i församlingen och 
plötsligt hade vi kommit hem. Till kyrkan 
får vi komma för att dela det häftigaste och 
största i våra liv, med människor som förstår. 
Att få komma och bara vara jag. Det är att få 
komma hem.

KANSKE KAN DU SJÄLV ställa dig frågan varför du går 
till kyrkan och på det sättet bli påmind om 
hur fantastiskt det är. Kanske kan du dela 
dina tankar och öppna upp för samtal under 
nästa kyrkfika? 

Jag skulle vilja skicka med några påmin-
nelser nu när höstterminen är igång och 
höstrusket närmar sig med stormsteg. Glöm 
inte bort gemenskapen, våga öppna upp och 
bjuda in, både till era hem, men även till era 
hjärtan. Försök ta dig tiden att njuta av Her-
rens nåd och godhet, den finns där även när 
livet känns tufft. Glöm inte heller att känna 
tacksamhet när vardagens stress och måsten 
knackar på. Avslutningsvis vill jag skicka med 
några rader ur Jacobs bok. ”I kyrkan påminns 
vi varje söndag om att livet har vunnit över 
döden”.

Johanna 
Röjder

FÖRSAMLINGSMEDLEM

Sommar

Sommaröppet bjöd gemenskap under sommaren
Det är visserligen en myt att Linköping är 
dött på sommaren. Men när många trots allt 
är i sommarstugor och på resande fot, så var 
det överraskande roligt att möta så många 
besökare på sommaröppet i Martas Café.  

Två eftermiddagar i veckan bjöd vi in 
till enkelt fika och kravlös samvaro. I början 
hade det kanske varit lite trevande, men sedan 
kändes det som vi blev fler och fler. De två 
veckor som jag var värd kunde vi börja med 
att sitta vid ett och samma runda bord. Men 
med tiden blev fick vi lägga till bord efter 
bord. Och vid nästa varje tillfälle kom någon 
som trodde vi hade öppet som vanligt, och 
bara haft tur att slinka in under våra träffar. 
De satt ofta för sig själva, men klagade nog 
inte så mycket. De fick ju väldigt billigt fika 
och förhoppningsvis lite uppmuntrande ord 
på vägen vidare. 

 Inspirerade av Irene Dahlberg inledde vi 
varje träff med att sjunga ”Jag blir så glad när 
jag ser dig”. Sedan fick alla ta för sig av alla 
goda kakor som Emma plockat fram. Allt ef-
tersom kaffet rann ned blev samtalet livligare. 
Många av dem som vuxit upp i Linköping 
hade mycket att lära oss andra som flyttat in 
på senare år. Det var flera med som inte var 
aktiva i kyrkliga sammanhang. De hade inte 
riktigt de förkunskaper jag hade förväntat 
mig, och samtalen tog därför ibland lite an-
norlunda vändningar. Det var uppfriskande 
när de luftade sina egna tankar. Bland annat 
berättade en deltagare hur de som unga i brist 
på annan underhållning gick på baptistmöte 
och fick höra svavelosande predikanter som 
snarare skrämde bort dem än lockade till tro.  

Varje dag läste vi en betraktelse och sjöng 
ett antal sånger till gitarr. Och vi gick alla 
hemåt lite rikare på både livsberättelser och 
glada leenden. 

LARS HERMANSSON 
PASTOR PÅ US OCH I EQUMENIAKYRKAN 

Sommaren i Equmeniakyrkan

IDAG, 7 AUGUSTI,  ”TAR SOMMAREN SLUT” på Klintagården. 
Groowe-lägret med 130 deltagare checkar 
ut. Sommarpersonalen åker hem. Semes-
terfirande campinggäster och boende i 
stugor lämnar gården. Högsäsongen är 
över, efter en solig och varm sommar med 
många gäster, mycket bad, god gemenskap 
och ett varierande programutbud. Som-
maren började med midsommarfirande, 
som följdes av ett konfirmationsläger med 
60 konfirmander. Där efter har det varit 
föreläsningar, sång och musikkvällar och 
gudstjänster tillsammans med gästande 
talare och gårdspastorer. Den inte helt 

Sommaren på Klintagården
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Intervju

En sommarsöndag i början av juli träffade Medljus vår 
blivande ungdomsledare, Malin Pettersson, efter kyrk-
kaffet för att få veta lite mera om henne. Nu, när denna 
tidning går i tryck, har hon börjat sin tjänst och några 
av er läsare har redan bekantat er lite med henne, men 
kanske får du veta något mera här. 

Så trevligt att få träffa dig, Malin. Kan du berätta lite 
mera om vem du är?
– Jag är 24 år och född och uppväxt i Eksjö. 
Min familj består av mamma, pappa och 
storebror och förutom att vara dotter och lil-
lasyster kan jag även titulera mig som faster, 
till två (snart tre) brorsbarn. Under mina år 
i Eksjö var jag aktiv i Missionkyrkan och 
blickar tillbaka till den tiden med värme och 
tacksamhet över fina minnen som skapats ur 
den gemenskapen. 

År 2017 flyttade jag till Linköping. Åren 
här har innehållit både studier och arbete 
inom skola. Jag började studera till gym-
nasielärare, men kom att intressera mig för 
beteendevetenskap och har ett halvår kvar på 
min kandidatexamen inom psykologi. Det är 
därför jag ska börja jobba 50 % som barn- och 
ungdomsledare i höst för att hinna göra klart 
mina studier också. Sedan blir det heltid. 

Vad var det som fick dig att söka tjänsten? 
– Jag såg annonsen, men tänkte ”inte ska 
väl jag…?” men jag tyckte det verkade spän-
nande. En fika med Maria Linder, där hon tog 
upp frågan om jag inte skulle söka, fick tanken 
att fastna lite mera. Jag samtalade med några 
vänner och arbetskamrater och fick ytterligare 

pushar i den riktningen. Så jag sökte och när 
jag fick erbjudandet, så var det ju önskan om 
mina 50 % under hösten, som ju också skulle 
bejakas. Det blev så och jag tackade ja. 

Ja, församlingen sa ju också ja till dig. Vad tycker du är 
det viktigaste att ta med dig in i jobbet? 
– Nyfikenhet, kreativitet och öppenhet! 

Nu, någon månad innan du börjar, vad ser du som dina 
viktigaste områden att jobba med?
– Att träffa ungdomarna så klart! Grandios-
tonåringarna kommer jag att vara med och jag 
ser fram emot att få jobba med både musik 
och idrott och en massa annat. 

Att besöka olika grupper, t.ex. scouterna 
blir också en uppgift jag vill prioritera. Kon-
firmanderna ska jag förhoppningsvis också få 
ägna en del tid åt. 

Barnkören lockar också, men kanske får 
det anstå en termin för min del. 

Tack, Malin, för att du delat lite om dig själv med 
oss. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till 
vår församling, till Equmenia, och vi hoppas 
du kommer att trivas bra med oss och dina 
arbetsuppgifter. Lycka till! 

Ha omsorg om vår nya ungdomsledare i 
förbön och med praktisk hjälp. 

BIRGITTA JACOBSSON

Lär känna Malin - ny ungdomsledare!

Malin Pettersson är ny ungdomsledare i Equmeniakyrkan Linköping. ?Några korta, snabba:
Senast lästa bok? Själavård vid köks-
bordet 
Senaste sedda film? Rasmus på luffen 
(med brorsbarnen)
Älsklingsrätt? Raggmunk med fläsk!
Dold talang? Duktig på att måla vall-
moblommor 

Sommaren i Equmeniakyrkan

Musikpatrullen på Sommaröppets premiärdag
Under sex veckor har vi även i år kunnat 
erbjuda fika och gemenskap ett par eftermid-
dagar i veckan då andra samlingar utöver 
gudstjänster tagit paus.

Samtalen kan ha handlat om sommarmin-
nen från nu och förr,personliga berättelser 
om hur livet varit och det som nu uppfyller 
tankarna.

”Premiärtisdagen” fick vi besök av Musik-
patrullen( se bild),som många veckor besökt 
och sjungit på äldreboenden i staden.

För oss som ansvarat har upplevelsen 
varit att samlingarna  är  betydelsefulla och 
berikande och har bidragit till ” en öppen 
kyrka” även för de som inte brukar komma 
på söndagarna.

Ansvariga har i år varit: Eva Milton,Lars 
Hermansson,Bernt Åkerblad samt under-
tecknad.

ELSA HERMANSSON 

Musikpatrullen; Elin Gardström, Lovisa Hällgren och Alice Falebrand medver-
kade på sommarens första Sommaröppet i Equmeniakyrkan.

okända och mycket uppskattade Klinta-
patrullen samlade både unga och äldre 
under veckorna 28-30. Klurige Göran 
och hans vänner var här i år också. När vi 
nu summerar sommaren så har det varit 
välbesökta veckor och mycket aktiviteter.

Under eftersäsongen, är flera grupper 
och samlingar inbokade, fram till Skörde-
festen. Då avslutas säsongen med grillbuffé 
och konsert i Oasen. 

Vi säger ett stort tack för den här som-
maren, för engagemang och omtanke på 
olika sätt och blickar fram emot sommaren 
2023.  

MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE

Sommaren på Klintagården
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Scoutlägersommar

V E C K A N  E F T E R  M I D S O M M A R va r 
det dags för scoutläger. I 

Grönebo utanför Kisa möt-
tes nästan 300 equmeniascou-

ter från runt om i Östergötland av 
slanor, bajamajor och vattendunkar på 
lägret “En väv av legender”. 70 taggade 
scouter från Ledberg, Lambohov och 
city fick plötsligt lite bråttom i regnet 
att resa tält och få in packningen. 
Regn var dock något vi -  tro det eller 
ej  - saknade de kommande stekheta 
dagarna. Istället tjatade vi hål i huvu-

det på ledarna om att få gå och 
bada. Ledarna i sin tur hade 
fullt upp med att få oss hålla 
diskschemat. När disken var 
diskad, kanoterna uppdragna 
på land och makramétrollslän-
dorna knutna var det äntligen 
lägerbål. På dessa fick vi skåda 
förstoringsmaskiner, disk-
VM och lyssna till tal 
av lägerchefen. Efter 
det fick vi äventy-
rare äntligen lite 
egentid och un-
der tiden blev de 
yngre sockerhöga 

på varm choklad och 
skrabbelucker innan 
det var dags att krypa 
ner i sovsäcken. Efter sex 
dagar åkte vi trötta men 
nöjda hem till diskmaskin 
och vattentoalett.

AMANDA HÄLLGREN

Scoutläger i Grönebo
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Kyrkokonferens

Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Vårgårda

Ombuden från Equmeniakyrkan Linköping på Kyrkokonferensen i Vårgårda. Från vänster: Tomas Gardström, Marcus Lind, Staffan Hejdegard, Lillemor Hejdegard, Eva Milton, Elsa Hermansson, Anna Gardström.

Equmeniakyrkan i Linköping är en del av 
Equmeniakyrkan i Sverige och vi hade den 
10-14 augusti vår Kyrkokonferens i Vårgårda i 
Västergötland.

Onsdag och torsdag var förhand-
lingarna digitala men fredag till och 
med söndag möttes vi på plats. Allt 
var förtjänstfullt välordnat med hjälp 
av de lokala församlingarna. Det var 
glädjande att mötas fysiskt efter pan-
demiåren. Från vår församling var vi 
sju ombud. 

Samfundets tema; ”En kyrka för 
hela livet” fanns med som en röd tråd 
och bjöd på inspirerande variation. 
Kyrkoledarna presenterade en ”Färd-
plan”, som ett herdabrev. Var är vi nu, 
vart är vi på väg och hur kommer vi dit?  
Ett manifest, fyllt med nästan profe-
tiska perspektiv förankrade här och nu, 
med önskan om att bli konkretiserade i 
våra församlingar och i medlemmarnas 
liv. Vi lever inte som isolerade individer 
utan i världen – för världen och vi lever 
ut tron. Vi har ”Heliga vanor” som vi 
vårdar och utvecklar. Det handlar om 
”Ledarskap & Herdeskap” där varje 
ledare är inkluderad och får hjälp med 
vidareutbildning- och utveckling.

FÖRHANDLINGARNA FLÖT FÖRTJÄNSTFULLT på tack vare 
ett proffsigt presidium. ”Konsensusme-
toden” för röstning är en välsignelse. 
Analytiske pastor Marcus Lind och 
ordförande Anna förde församlingens 

talan.
I gudstjänsterna predikade kyrko-

ledarna.  Gudstjänsterna var engage-
rande och inspirerande. Kyrkoledarna 
turades om att predika och lokala 
företrädare ledde samlingarna. Guds-
tjänsterna fokuserade t.ex. på barn- 
och ungdomsarbetet och kopplingen 
till Equmenia poängterades. Mission 
fick sin plats. Det blev presentation 
och förbön för diakoner och pastorer 
inför vägledningsåret och avskiljning 
för dem som ordinerades. Högtidlig 
avtackning av dem som går i pension 
och sändning av medarbetare till andra 
länder.  Det berikade att på plats delta 
i förbönerna. 

SEMINARIER PÅGICK PARALLELLT, men vid få tillfäl-
len, även under söndagen. Det blev 
mastigt, intressant men för koncen-
trerat och gav därför inte utrymme för 
samtal vilket vi saknade. Vi fick med 
oss bra material till stöd för arbetet 
bland barn och unga och ”Färdplanen” 
delades ut.

Vi som var ombud ser det som 
en stor förmån att representera för-
samlingen. Vi rekommenderar dig 
som ännu inte haft förmånen att åka 
på Kyrkokonferens att anmäla dig 
till Valberedningen som ombud till 
kommande år. Gärna yngre, kanske 
vängrupp. Gärna några som tidigare 
var medlemmar i Baptistförsamlingen, 
gärna…just du.

OMBUDEN GEMENSAMT GENOM STAFFAN HEJDEGARD

Ordination av pastorer och diakoner är ett högtidligt inslag i kyrkokonferensen.

Kyrkoledare Lasse Svensson turades om med sina två biträdande att predika i gudstjänsterna.

Välfylld ljusbärare under en av konferensens gudstjänster.
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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: Måndag och lördag.

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

EVA MILTON Diakon
exp 013-24 98 05. Lediga dagar: Fredag och lördag.

LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare
Föräldraledig.

MALIN PETTERSSON Barn- och ungdomsledare
exp 013-24 98 07 

CHRISTINA BIRGERSSON OKKELS Församlingsmusiker
exp 013-24 98 08

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

Ny verksamhetsledare
En arbetsgrupp har tillsatts som ser över orga-
nisationen och hur vi på bästa sätt kan bedriva 
café och konferensverksamhet utifrån de nya 
förutsättningar som råder efter pandemin 
och efter att Gunnel avslutat sin tjänst. För 
att lösa de mer akuta arbetsuppgifterna som 
uppstår har vi under sommaren anställt en 
verksamhetsledare på 50 procent som kom-
mer att arbeta 15 augusti till 31 decbember. 
Han heter Niklas Bjernhagen och arbetar 
övrig tid som omsorgspastor i Ryttargårds-
kyrkan. Niklas kommer ursprungligen från 
Hönö och har förutom pastorsutbildning en 
examen i företagsekonomi och har bland an-
nat arbetat två år för Missionskyrkan i Kongo 
med biståndsfrågor. Niklas anställs inte som 
pastor utan direkt av konferensbolaget för 
att arbeta med personalfrågor och att leda 
den verksamheten under hösten. Om någon 
har frågor om detta kan ni kontakta Marcus 
Lind eller Anna Gardström (ordforande@
equmeniakyrkanlinkoping.se).

MARCUS LIND

Välkommen till barnmusiken!
Den 19 augusti startade barnmusiken igen 
efter sommaruppehållet! Vi ses på fredagar 
till och med den 16 december mellan kl 09.30 
och12.00 för lek, sång, fika och samvaro. Vi 
börjar med sångstund för de lite större bar-
nen (1–5 år), leker en stund, har sångstund 
med de minsta barnen (0–1 år) och fortsätter 
sedan leken och samvaron. Det kostar 20 
kr/tillfälle eller 200 kr/termin, och då ingår 
mackfika. Gå gärna med i Facebook-gruppen 
”Barnmusik i Equmeniakyrkan Linköping” 
för kontinuerlig information.

LEDARNA

Ny i stan? Student? Ung vuxen? Kul, välkommen!
Här händer flera saker för just dig. Gospelkö-
ren Revoice är en kör för dig som är 18–34 
år, som i huvudsak övar på onsdagar kl 18.30-
20.30 (och några tisdagar under hösten 2022) 
– välkommen att prova på att sjunga i kören 
under de öppna repen 31 augusti och 7 septem-
ber. På söndagar kl 18.00 mellan 4 september och 
11 december spelas mångkulturell innebandy 
för dig som är 16–35 år. Några söndagar per 
termin äter vi ihop ”after church” (13 september, 
18 oktober och 29 november). En fredag i månaden 
finns en ekumenisk bön- och lovsångsmässa 
i Domkyrkan kl 20.00 (16 september, 14 oktober, 
18 november och 16 december). För dig som är i 
ny i stan finns det särskilda värdar som möter 
upp i samband med gudstjänsten (6 september, 
20 september, 27 september), som hälsar dig extra 
välkommen och ger information om försam-
lingen. Varje vecka firas gudstjänst kl 11.00 
med efterföljande kyrkkaffe (givetvis gratis 
för dig som är ny!), och varannan vecka möts 
t-grupper (bönegrupper) på olika dagar och 
tider. Dessutom kan en finnas med som ledare 
i Equmenias barn- och ungdomsgrupper eller 
vara volontär i t.ex. ljudgrupp, servicegrupp 
eller informationen. Välkommen till Equme-
niakyrkan!

Församlingsdag 3 september
Välkommen till församlingsdag i Equmenia-
kyrkan Linköping lördag 3 september! Program-
met för dagen ser ut som följer:
10.30 Fika
11.00 Bibelstudium med Marcus Lind - 

parallell aktivitet för barnen
12.00 Enkel lunch
13.00 Valbart pass 1
13.45 Fika
14.15 Valbart pass 2
15.00 Avslutande andakt
15.30 Slut
Deltagaravgiften för dagen är 100 kr för 
vuxna, barn deltar gratis. Anmälan senast 
28 augusti till Eva: eva.milton@equmenia-
kyrkanlinkoping.se eller 013-249805 eller 
sms 0709-991327. Meddela allergier eller 
specialkost

Alla valbara pass går två gånger. De pass 
som finns att välja mellan är:

Gud som haver barnen kär. Gruppsamtal 
för dig med tankar och eller erfarenheter 
utifrån SVT:s dokumentär med samma namn

Fastigheter. Gruppsamtal om våra tre 
fastigheter.

Frikyrkans historia. Filmvisning av den 
nya dokumentärfilmen, görs i samarbete 
med Bilda.

Musik. Gruppsamtal för dig med tankar 
om musik i församlingen.

Föräldraskap. Gruppsamtal för dig som 
funderar på hur du ger tron vidare till dina 
barn.

När livet förändras. Gruppsamtal om ske-
den i livet som rymmer förändring och hur 
det på verkar oss och vår tro.

EVA MILTON

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

Nattvardsandakter i Baptistkyrkan 
Välkommen på nattvardsandakt i Baptist-
kyrkan på måndagar kl 17.00. Start måndag 12 
september och sedan varannan vecka fram till 
måndag 21 november.

EVA MILTON

Ladda - ledardag i Equmeniakyrkan
Region öst av Equmeniakyrkan bjuder in 
till Ladda, en ledardag lördag 15 oktober kl 09.00 
i Equmeniakyrkan, Linköping. En dag för 
alla i ledaruppdrag, både i församling och 
Equmenia. Sju olika platser – samma tid, 
samma innehåll. En mötesplats för inspiration 
och växt, gemenskap och gudsmöten. Dagen 
innehåller storsamlingar, valbara seminarier, 
tid för samtal, fika och gudstjänst. Delar av 
innehållet är gemensamt i form av digitala 
sändningar, medan övrigt program är lokalt.

Anmälan via Equmeniakyrkans hemsida, 
https://equmeniakyrkan.se/ost/ladda-en-
ledardag/
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Ett är nödvändigt

På kyrkbacken

Efter sommarens uppehåll är RPG tillbaka 
med ett varierat, intresseväckande och 
underhållande program för hösten 2022. 
Utöver intressanta föredragshållare bjuds 
förstås som vanligt alltid god gemenskap  
och servering!

Torsdag 22 september kl 14.00
Diakoni – omsorg om dig och mig och ska-
pelsen!
Eva Milton, Equmeniakyrkans diakon.

Torsdag 6 oktober kl 14.00
”Kapellbyggare” - Vad väggarna i ett gammalt 
kapell kan berätta! 
Willy Swahn och Gunnar Kjellander.
(Obs! Samlingen sker i kapellet i Gamla 
Linköping).

Torsdag 20 oktober kl 14.00
Från scen och kabaré, med hatten lätt på sne!
Bruno Andersson och Nils Inge Johans-
son, musiker och underhållare.

Torsdag 3 november kl 14.00
Döda personer med levande minnen! Berömda 
personer på Linköpings kyrkogårdar.
Margaretha Carling, lokalhistorisk guide.

Torsdag 17 november kl 14.00
Romernas liv på Balkan i skuggan av kriget 
i Ukraina.
Jörgen Ljung, universitetslektor.

Torsdag 1 december kl 14.00
Psalmboken – en guldgruva!
Sverker Linge, kyrkoherde emeritus.

Torsdag 15 december kl 14.00
Jul, jul, strålande jul…och en extra pep-
parkaka!
Julpatrullen, församlingens sångfåglar.

Under hösten skall vi försöka bli fler i vår 
RPG-förening i Equmeniakyrkan. Vill 
du anmäla dig som medlem 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 presenterar hösten 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!

I P1-MORGON DEN 10 AUGUSTI berättade forskare att de 
tuffare ekonomiska tider vi nu gått in i är en 
nyhet för människor födda på 1990-talet. 
Sverige har sedan dess nämligen ur ett histo-
riskt perspektiv haft en väldigt god ekonomisk 
utveckling. För er som är äldre är det knappast 
en nyhet att tuffare och godare tider avlöser 
varandra. Likväl drabbas alla av dem när de 
kommer. Samtidigt som de allra flesta också 
har kunnat ta del av de senaste decenniernas 
goda tider. När mycket förändras på en gång 
är det lätt att bli handlingsförlamad och inte 
veta var vi ska börja. I värsta fall leder det till 
att ingen förändring görs trots att varje liten 
förändring i längden kan göra stor skillnad, så 
länge den för oss i rätt riktning. Detta gäller 
inte bara ekonomi utan alla livets områden.

Många av oss kan uppleva samma känsla 
inför klimatförändringarna. Där är behoven 
till synes oändliga och det kan vara svårt att 
se betydelsen av små förändringar i mitt eget 
liv. Samma överväldigande känsla kan en del 
av oss också känna inför valet. Det finns en 
uppsjö av frågor att ta ställning till och det 
finns ett stort antal partier med olika åsikter 
drivna av olika ideologier. Att titta på en 
debatt eller läsa partiprogram känns som ett 
överväldigande projekt samtidigt som vi inte 
vill gå miste om vår möjlighet att påverka. För 
trots att vi är många miljoner röstberättigade 
så har ju alla röster lika stor betydelse.

FÖR MÅNGA ÅR SEDAN HÖRDE jag en berättelse om en 
person som tillsammans med ett barn gick 
längs med en strand. På stranden hade det 
sköljts upp tusentals med maneter som nu 
höll på att torka ut och dö. Barnet tog och 
började kasta tillbaka maneter i havet, en i 
taget. Den vuxne försökte förklara för barnet 
att det aldrig skulle gå att rädda allihop varpå 
barnet svarade: men för den här maneten gör 
det skillnad! Och så fortsatte barnet att kasta 
i maneter.

Jag tänker att denna berättelses poäng 
går att applicera på mycket av det som vi 
står inför just nu. Lite som i berättelsen 
i Lukasevangeliet 10 då Jesus är på besök 

hos Marta och Maria och säger ”bara ett är 
nödvändigt”. Jesus kan ha syftat på att Marta 
inte behövde spendera så mycket tid i köket 
utan att det hade räckt med en enkel måltid. 
Det kan också ha syftat på att det som Maria 
gjorde, att lyssna på Jesus, var tillräckligt. 
Det sistnämnda är alltid en bra poäng men 
även budskapet till Marta, att vi inte behöver 
krångla till det i onödan, är värt att ta till sig. 
För även små steg leder framåt så länge de för 
oss i rätt riktning. Om jag kan börja med den 
fråga som känns allra viktigast för mig inför 
valet och sedan se vart den för mig. Eller om 
jag nöjer mig med att ändra en sak i mitt liv 
som gör skillnad för klimatet eller göra en 
förändring som påverkar min ekonomi och 
lindrar eventuell ekonomisk stress. Ofta är 
nämligen vår utgångspunkt att all form av 
engagemang och förändring är jobbig men så 
behöver inte vara fallet. Kanske har jag något 
hemma som jag inte längre använder och som 
jag skulle kunna sälja? Då blir konsekvensen 
att någon annan slipper köpa något nytt, vil-
ket är bra för klimatet, samtidigt som jag får 
in lite pengar som kan hjälpa mig att bättre 
klara min ekonomi. Vill jag läsa något kan jag 
med fördel låna en bok i kyrkans bibliotek 
och söker jag gemenskap eller vill prata om 
tron och livet kan jag gå med i en T-grupp.

FAKTUM ÄR ATT I PRINCIP ALLT vi gör i kyrkan är gratis och 
syftar till att föra oss alla närmare Jesus. Att 
hjälpa varandra att bit för bit rikta hela våra 
liv till Gud, en bit i taget på alla livets om-
råden. Kyrkan blir inte mindre relevant när 
det är svårare tider, tvärtom är vårt uppdrag 
att berätta om Jesus och ge världen hopp lika 
viktigt i goda som i tuffare tider. Endast ett 
är nödvändigt.

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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Utställning med FEMiTRE
Höstens första utställning i Galleri Magnifik 
är med gruppen FEMiTRE. 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 fram till 25 september.

FEMiTRE och Handvävare ställer ut i Galleri Magnifik

När nu pandemin har klingat av så kan 
konstföreningen återigen inbjuda till 
en gemensam resa till en konstrunda. 
Denna gång går resan till Vadstena lördag 
10 september. Om du inte är medlem, men 
är intresserad av att få information om 
resan hör du av dig till Birgitta Jacobsson, 
tfn 0709-370092, birjac46@gmail.com 
senast 4 september, så får du veta allt du 
behöver för att kunna följa med. Vi åker 
i privatbilar. 

Lördag 1 oktober kl 14.00 har föreningen 
sitt årsmöte. Då får vi besök av Sie von 

Östergötlands Handvävare ställer ut
Östergötlands Handvävare har under tiden 1 
oktober-13 november återigen fått möjlighet att ha 
utställning i Galleri Magnifik. Utställningen 
är en del av Riksvävarnas och därmed vår egen 
regionförenings 30-årsfirande som på grund 
av pandemin förlängts till slutet av 2022. Den 
ideella föreningen Riksvävarna är uppdelad 
i 15 regioner inom landet och regionerna 
har tillsammans cirka 1800 medlemmar. 
Östergötlands Handvävare har idag cirka 
80 medlemmar. Riksvävarnas gemensamma 
medlemstidning är Solvögat som ges ut med 
4 nummer om året. De olika regionerna har 
dessutom egna medlemsblad/-tidningar så 
även vi i Östergötlands Handvävare. Läs mera 
på www.riksvav.se Under jubileumstiden ar-
rangeras över hela landet mängder av lokala 
vävaktiviteter för medlemmar och allmänhet 

Gregerfält Kronberg. Hon har norsk lektors-
examen och är universitetsadjunkt i textil vid 
Linköpings universitet. Hon är också verksam 
som textilkonstnär, medlem i Konstnärernas 
Riksorganisation, och har deltagit i utställ-
ningar både i Sverige och internationellt. 
Hon är styrelseledamot i Nordiskt Forum för 
Forskning och Utvecklingsarbete inom ut-
bildning i slöjd (NordFo) samt verksam inom 
Östergötlands Läns Hemslöjdsförening. I sin 
undervisning är hon profilerad mot processer 
i och bedömningar av praktisk kunskap.

Det blir fika och vid årsmötet kommer vi 

Alster av Östergötlands Handvävare som ställer ut i höst.

Konstföreningen Magnifik inbjuder till besök på konstrunda och intressant årsmöte
också att lotta ut alla under verksamhets-
året inköpta konstverk. Alla som betalat 
sin medlemsavgift (300 kr) registrerat 
senast 31 augusti 2022 kommer att delta 
i lottdragningen. Pg nr finns på näst sista 
sidan i Medljus. Välkommen med! Även 
icke-medlemmar är välkomna till årsmö-
tet, men har ingen rösträtt. 

BIRGITTA JACOBSSON INFORMATIONSANSVARIG
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Livet i Lambohovskyrkan

Kom!
Följ mig! Säger Jesus till dem 
han möter. Det låter så enkelt. 
Kanske är det också enkelt om 
vi låter oss ledas av vår inre 
längtan. ”Kom till mig, alla 
ni som är tyngda av bördor; jag 
skall skänka er vila. Ta på er mitt ok 
och lär av mig, som har ett milt 
och ödmjukt hjärta, så skall ni 
finna vila för er själ. Mitt ok 
är skonsamt och min börda är 
lätt.” (Matt 11:28-30)

I skrivande stund verkar det 
som att vi kan komma till en ny 
termin med sång och gemenskap i 
efterföljelse. Barnkören Joy övar på 
onsdagar kl 17.30-18.30. Är ni sugna 
att prova att sjunga i barnkör, 
kontakta Lisa Falklöf, se Slaka-
Nykils pastorats hemsida. 
Säkert får vi fira gudstjänst 
med Joy någon söndag i höst! 
Scouterna drar igång torsdag 25 
augusti och träffas torsdagar kl 18.00-
19.30. Nytt för terminen är att Stefan 
Lidén, pedagog i Lambohovskyrkan, kommer 
vara med i scoutgruppen. Stefan är en fena på 
gitarr, så det kanske kan bli en del sång kring 
lägerbålet i höst. Stefan kommer även att vara 
ledare i Lambohovskyrkans nya konfirmand-
grupp; musikkonfirmation på torsdagar till-
sammans med Maria Löfgren som är präst för 
gruppen. På Slaka-Nykils pastorats hemsida 
finns mer att läsa om grupperna som startar 
i höst, onsdagsgruppen och Nykilsgruppen. 
Flera unga ledare kommer vara med i årets 

konfirmandgäng och vi hoppas 
att vi kommer iväg till Berlin i 
vår! Konfirmandernas upptakt 
är torsdag 15 september kl 18.00 i 
Lambohovskyrkan. Redan lör-

dag 27 augusti finns det möjlighet 
att följa med till Liseberg för att 

lära känna varandra och få veta mer 
om konfirmation. Så tipsa gärna 

alla ni känner födda 08!
Vi har två nya medarbetare i 

Lambohovskyrkan till hösten. 
Carolin Daoud kommer vara 
“ung resurs” under ett år hos 

oss. “Ung resurs” är en möjlighet 
för unga som fyllt 18 år att pröva 

på hur det är att jobba i församling 
med stöd av Linköping stift. 

Precis som Carolin så skall ung-
domarna redan vara engagerade 
i den församling man blir an-
ställd i för ett år. Birgitta Ruth-
berg är vår nya musiker som 

skall vikariera för Dorotea under 
hennes barnledighet. Birgitta kom-

mer att leda Lambohovs kyrkokör och 
även tjänstgöra i Ulrika församling. Birgitta 
har tjänstgjort i Stockholms stift, men flyttar 
nu ner för att jobba hos oss. Välkomna både 
Carolin och Birgitta!

Söndag 4 september träffas samarbetsrådet, 
gudstjänstvärdar och personal i Lambo-
hovskyrkan för att tala om vår församling, 
om gudstjänsten och livet tillsammans i 
Lambohovskyrkan. Vill du vara med? Kom!

MARIA LÖFGREN FÖRSAMLINGSHERDE I LAMBOHOV

som föreläsningar, utställningar och olika ty-
per av workshops. Det finns ett ökat intresse 
för det här gamla hantverket och efterfrågan 
på kurser i vävning är stor. Utan att man 
tidigare känt till våra dagars begrepp om mil-
jötänkande och hållbarhet, har man i långliga 
tider spunnit ull och lin, vävt till hus och hem, 
klippt mattrasor av avlagda, slitna kläder och 
lakan för att (oftast av ekonomiska skäl) ta 
vara på det gamla för att kunna väva nytt och 
återbruka. Så visst ligger handvävning rätt i 
tiden nu när hållbarhet, resursanvändning 
och miljöfrågor ständigt är aktuella och visst 
borde handvävning kunna skrivas ut på recept 
som rogivande sysselsättning för den stressade 
nutidsmänniskan! Med utställningen i Galleri 
Magnifik vill vi i Östergötlands Handvävare 
visa något av vad vi åstadkommer antingen vi 
väver hemmavid eller i någon av vävstugorna 
som finns utspridda i länet. Materialen vi 
använder varierar men domineras förstås av 
de traditionella som ull, lin och bomull. Att 
planera sin väv, bestämma vilket material 
och teknik som ska användas är utmanande 
för den textila fantasin. Men med basala 
vävkunskaper och vid behov vävkollegor att 
rådfråga, går det mesta att åstadkomma. Uti-
från den enskilda vävarens kunskaper, fantasi 
och handaskicklighet blir det vävda sedan till 
kuddar, mattor, plädar, handdukar, klädtyger, 
väskor, skärp och smycken. Allt detta visar vi 
prov på vid höstens utställning och givetvis är 
allt till försäljning. Vår förhoppning är att den 
här utställningen ska inspirera, väcka lust och 
intresse för det handvävda och att flera upp-
täcker värdet och glädjen i att väva. Ska den 
här urgamla hantverkstraditionen kunna leva 
vidare krävs att man tar vara på det ökande 
vävintresset, att skolor och kursverksamheter 
får och kan möta efterfrågan på vävkunskap 
så att hantverket fortsätter att utvecklas och 
kan leva vidare in i framtiden.

BIRGIT JOHANSSON FÖR STYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS HANDVÄVARE

Innehållsrik höst i Lambohovskyrkan
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Malins spalt
» Det blir inte alltid 
som man tänkt sig 
- men det blir bra 

ändå! «
“Det blir inte alltid som man tänkt sig”. 
Det är en mening som många av oss 
hört flera gånger förut. Och visst är 
det så… att genom livet så blir det inte 
alltid som vi har tänkt oss. Men vare 
sig det handlar om prestationer, am-
bitioner, relationer, utbildnings- eller 
arbetssituationer, så kan Gud låta allt 
samverka till något gott. För allt vi är 
med om ger oss värdefulla erfarenheter 
och insikter, vilka kan få vara till såväl 
hjälp som inspiration för andra, när vi 
delar dem med varandra. 

Så även om det inte alltid blir som vi har 
tänkt oss har fortfarande Gud en ge-
nomtänkt plan med våra liv. Och med 
det sagt väljer jag slutligen att citera 
författaren och prästen Torgny Wirén 
som i sin bok Om änglar kunde tala 
skriver “Gud är stor nog att använda 
våra misstag och självvalda vägar i sina 
syften”. Våga därför tro att det kommer 
blir bra ändå, även fast det inte riktigt 
blev som du hade tänkt dig. 

MALIN PETTERSSON

I början av augusti åkte 21 glada och taggade ungdomar 
från Linköping till Klintagården på Öland för lägret 
Groowe med totalt 130 deltagare. 

Veckan bestod att många in-
tressanta predikningar och 
seminarier, lovsång, roliga 
workshops, lekar, kvälls-  
partyn och frivilliga an-
dakter. Mellan aktivi-
teterna passade många 
på att njuta av det fina 
vädret genom att käka 
glass och bada. Även vår 
nu före detta ungdoms-
ledare Stina Holmgren 
fick hjälp av oss ungdomar 
att bada på lördagen då vi bar 
ner henne till havet och kastade 
i en glad Stina med kläderna på som 
tack för allt.  

Sista kvällen klädde vi på oss lite extra fint 
inför galakvällen. Vi fick både god middag 

Taggat gäng från Linköping på Groowe
och glassbuffé som efterrätt men inte minst 
roligt party lett av Tomas Rödjer och Ellinor 

Börjesson från Linköping och även Filip 
Horgby från Motala.

EFTER NÅGRA FÅ TIMMARS SÖMN var 
det dags för kramring 

och säga hejdå för 
att sen sätta sig på 
bussen hem efter en 
lyckad och betydel-
sefull vecka. 

Vi ser fram emot 
vecka 31 nästa som-

mar, då det är dags 
för Groowe igen!

Men innan det har 
vi en Groowe-återträff att 

se fram emot som är i Mjölby 
15-16 oktober!

HANNA TÖRNBERG

21 glada och taggade ungdomar från Equmeniakyrkan Linköping åkte till Klintagården på Öland för lägret Groowe.



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 
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 

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
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
Malin Pettersson, 013-24 98 07
Konfirmation, årskurs 8 fredag 15.30
Marcus Lind, 013–24 98 01
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STUDENT & UNGA VUXNA
Kyrkokören tisdag 18.30
Christina Birgersson Okkels, 013-24 98 08
Gospelkören Revoice, 19-35 år onsdag 18.30
Anna Weister Andersson, anna.weister@gmail.com
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
Se Facebook-sidan Ekumenisk bön- och lovsångs-
mässa i Linköpings domkyrka
Ny i stan 28 aug, 4 sep, 11 sep söndag 10.30
After Church söndag 13.00
Mångkulturell Innebandy söndag 18.00
Josef Danielsson, 073-808 17 55 
Se Facebook-gruppen Mångkulturell innebandy

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

AUGUSTI
28 12.30 Equmenias ledar-

kickoff
30 18.00 Informationsträff om 

konfa 2022-2023
31 18.00 Scouterna i Ledberg 

terminsstartar.
 18.30 Revoice Gospel 

Choir har öppet rep.
SEPTEMBER
1 18.00 Scouterna startar i 

Equmeniakyrkan och 
Lambohovskyrkan

2 19.00 Grandios startar
3 20.00 The Bible Bubblare
4 11.00 Skattkistan och På G 

terminsstartar.
 18.00 Innebandyn termins-

startar.
7 18.30 Revoice Gospel 

Choir har öppet rep.
OKTOBER
7 18.00 Equmenias årsmöte
15 09.00 Ladda ledardag Läs 

mer på sidan 6.
15-16 Återträff Groowe i 

Mjölby.
NOVEMBER
4-6  Smaka & Se i Equme-

niakyrkan Linköping

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

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

Välkommen till höstens ledar-kickoff!
plan och tv-serien Gud som 
haver barnen kär. Dessutom 
får vi viktig information om 
höstens olika evenemang, och 
så får vi be tillsammans. Anmäl 
dig och eventuell specialkost 
till tomas.rojder@gmail.com 
senast torsdagen den 25 augusti. 
Varmt välkommen!

EQUMENIASTYRELSEN

Barnkören Joy
I Equmeniakyrkan har vi en 
barnkör som heter Joy. Sedan 
några år tillbaka övar kören i 
Lambohovskyrkan och det har 
fungerat riktigt bra. Vi 
har ett stadigt gäng 
härliga barn som 
v e c k a  e f t e r 
vecka kommer 
för att sjunga 
och leka till-
sammans. De 
senaste åren har 
helt klart varit an-
norlunda. Men kan 
man inte ses på plats så får 
man ses digitalt och det går fak-
tiskt över förväntan att sjunga, 
leka och ha andakt på det sättet. 
Kören har till och med vuxit 
under denna period. Dock är 
det alltid roligare att få ses och 

sjunga tillsammans på plats och 
därför kändes det extra kul att, 
under andra halvan av denna 
vår, tillsammans med andra 
körer i Slaka-Nykils pastorat, 

få öva in och framföra en 
musikal. Detta upp-

skattades av alla som 
var med och kanske 
kan det bli fler pro-
jekt i framtiden. 

Nu ser vi fram 
emot en ny termin 

med mycket sång, lek, 
skratt och samtal. Är du 

eller känner du någon i åldern 
6-12 år, som vill sjunga i kör? 
Häng med oss i Joy, du är varmt 
välkommen! Vi övar onsdagar kl 
17.30-18.30 i Lambohovskyrkan.

EMMA CZITROM

Årsmöte för

Fredag 7 oktober kl 18.00
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Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Equmeniakyrkan

Augusti
28 SÖNDAG 11:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Tro och liv. Rikard Roitto. Eva Mil-

ton. Birgitta Jacobsson, orgel. Kyrk-
kaffe.

September
1 TORSDAG
18.30 Konsert: Temptation Jazz Band
 Solist: Karin Hanson. Biljeter säljs i 

Equmeniakyrkans information.

3 LÖRDAG
 Församlingsdag
 Läs mer på sidan 6.

4 SÖNDAG 12:e efter Trefaldighet
11.00 Samlingsgudstjänst
 Friheten i Kristus. Marcus Lind. 

Christina Birgersson Okkels, orgel. 
Start för Skattkistan och På G. Kyrk-
kaffe. Ny i stan.

10 LÖRDAG
 Konstföreningen Magnifik på resa
 till konstrunda i Vadstena. Läs mer 

på sidan 8.

11 SÖNDAG 13:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Livsmod. Ledningsgrupp Diakoni 

och Samhälle. Leif Larsson, orgel. 
Kyrkkaffe. Ny i stan.

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

13 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag

18 SÖNDAG 14:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Enheten i Kristus. Lars Hermansson. 

Christina Birgersson Okkels, orgel. 
Kyrkkaffe.

22 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Omsorg om dig, mig och skapelsen.  Eva 

Milton. Läs mer på sidan 7.

25 SÖNDAG 15:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Ett är nödvändigt. Marcus Lind.  Lars 

Hesselstrand, orgel. Kyrkkaffe.
12.30 Församlingsmöte

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

27 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag

29 TORSDAG
18.00 MAF-kväll om missionsflyget
 Anders Ekstedt, kaplan vid MAF. Läs 

mer på sidan 14.

Oktober
1 LÖRDAG
14.00 Konstföreningens årsmöte
 Läs mer på sidan 14.

2 SÖNDAG Den helige Mikaels dag
11.00 Gudstjänst
 Änglarna. Marcus Lind. Kören. 

Christina Birgersson Okkels, orgel. 
Kyrkkaffe.

6 TORSDAG
14.00 RPG-träff i kapellet, G:la Linköping
 Vad väggarna i ett gammalt kapell kan 

berätta. Willy Svahn och Gunnar 
Kjellander. Läs mer på sidan 7.

7 FREDAG
18.00 Equmenias årsmöte
 Läs mer på sidan 11.

9 SÖNDAG Tacksägelsedagen
11.00 Gudstjänst
 Lovsång. Revoice. Leif Hagström, 

orgel. Insamling till Equmenia. Kyrk-
kaffe.

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

11 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag

12 ONSDAG
10.30 Tillverkning av förband till Kongo
 Läs mer på sidan 14.

14 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Andens frukt: Ödmjuk-

het.

15 LÖRDAG
09.00 Ledardag Ladda
 Läs mer på sidan 6.

16 SÖNDAG 18:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Mission. Agneta Lillqvist-Bennstam 

(Läs mer om Agneta på sidan 14.) 
Christina Birgersson Okkels, orgel. 
Kyrkkaffe.

22 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Från scen och kabaré, med hatten 

lätt på sne.  Bruno Andersson och 
NilsInge Johansson. Läs på sidan 7.

21 FREDAG
18.00 Mässa i gemenskap i S:t Lars kyrka

Gudstjänster och möten

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

23 SÖNDAG 19:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Trons kraft. Marcus Lind. Lars Hes-

selstrand, orgel. Kyrkkaffe.

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

25 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag

28-30 FREDAG-SÖNDAG
 Pilgrims höstmöte
 i Equmeniakyrkan Linköping. Saliga 

ovisshet - om den oväntade nåden.

30 SÖNDAG 20:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Att leva tillsammans. Leif Larsson, 

orgel. Kyrkkaffe.

November
3 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Döda personer med levande minnen.  

Margaretha Carling. Läs på sidan 7.

4-6 FREDAG-SÖNDAG
 Smaka & Se
 i Equmeniakyrkan Linköping.

5 LÖRDAG Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst med ljuständning
 Helgonen. Marcus Lind. Kören. 

Christina Birgersson Okkels, orgel. 
Kyrkkaffe.

6 SÖNDAG efter Alla helgons dag
11.00 Gudstjänst
 Vårt evighetshopp. Maria Linder. 

Christina Birgersson Okkels, orgel. 
Smaka & Se. Kyrkkaffe.
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Lambohovskyrkan

September
4 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa för alla åldrar

7 ONSDAG
08.30 Mässa

11 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Bernt Åkerblad.
13 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

18 SÖNDAG
15.00 Gudstjänst i kapellet, G:la Linköping
21 ONSDAG
08.30 Mässa

25 SÖNDAG
18.00 Gospelkonsert med andakt

27 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

Oktober
2 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

5 ONSDAG
08.30 Mässa

9 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Lambohovs kyrkokör medverar.
11 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

16 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

19 ONSDAG
08.30 Mässa

23 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

25 TISDAG
18.00 Kvällsmässa

30 SÖNDAG
18.00 Taizégudstjänst
 Marcus Lind.

November
2 ONSDAG
08.30 Mässa

6 SÖNDAG
18.00 Minnesgudstjänst

Torsdagscafé varje torsdag kl 14.00-16.00 med möjlig-
het att gå promenad kl 14.00 för den som vill. 

Sopplunch kl 12.00 torsdagar udda veckor. Start v 37.

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

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

Kurs i höst: Att ge tron vidare via Zoom
Tisdag 13 september startar kursen: Att ge tron 
vidare via Zoom igen. 

Min erfarenhet är att fler och fler i dagens 
Sverige är intresserade av tro och andlighet. 
Jag upplever också att vi är många i kyrkan 
som inte riktigt vet hur vi ska göra när det 
kommer till att dela vår tro. Genom fyra 
kurstillfällen med undervisning och samtal 
kan vi hjälpas åt att ge verktyg för fler att ge 
tron vidare på sitt sätt i sin vardag. Kanske vill 
du gå kursen, kanske vet du om någon annan 
som du kan bjuda in att gå kursen. Du kan 
gå kursen hemifrån via skärm eller så kan du/
din församling dra ihop en grupp som möts 
lokalt och får undervisningen via skärm och 

samtal i den lokala gruppen.  Mer info och 
anmälan hittar du på: https://equmenia.se/
attgetronvidare/

FRIDA BLOMBERG

Kristen tyst retreat för sökare
Helgen 16-18 september arrangeras kristen tyst 
retreat för sökare på Norra Vi gården.

Jag upplever att det i vårt land finns många 
som längtar & söker, som ibland tvivlar på 
om livet här är allt. De söker svar på sitt 
livs stora frågor, längtar efter ett hopp som 
bär eller någon att luta sig emot genom de 
enorma utmaningar som vi och vår värld står 
inför. Eller som bara är nyfikna på kristen tro 
och vill få chans att lära känna Jesus. Någon 
kanske rent av saknar tystnaden och stillheten 
från pandemin och vill eller behöver stanna 
upp och vara i tystnaden som denna retreat 
erbjuder.

Med hjälp av Bibelns berättelser närmar vi 
oss de stora frågorna. Retreaten är i tystnad, vi 
möts till enkla gemensamma böner, måltider 
under stilla musik, avslappning och stretching 
för kroppen (TIKVA). Den som vill har även 
möjlighet att boka enskilt samtal. Den här 
retreaten vill på ett särskilt sätt möta hela 
människan – ALLT det som är du – kropps-
ligt, själsligt och andligt.

Välkommen till tyst kristen retreat för 
sökare den 16-18 september på Norra Vi går-
den i Ydre kommun. Mer info och anmälan 
finner du på länken: https://www.bilda.nu/
retreatnorravi

FRIDA BLOMBERG



På klotet

På klotet | Internationellt fokus i vår församling
Diakonia i fokus
DIAKONIA BILDADES 1966 av flera kyrkor med en önskan 
att finnas till för de allra mest utsatta. Idag är 
Diakonia Equmeniakyrkans och Alliansmis-
sionens egen biståndsorganisation. Diakonias 
uppdrag är att förändra orättvisa strukturer 
som orsakar fattigdom. Det började med en 
svältkatastrof i Indien och nu finns Diakonia 
i 26 länder, spridda över världen. Visionen är 
en rättvis, jämlik och hållbar värld. Diakonia 
vill vara en kraft, en rörelse och ett hopp 
som aldrig slutar. Förändringen sker genom 
kunskap, mobilisering och handling. Genom 
att angripa orsakerna till orättvisor bidrar 
Diakonia till ökad rättvisa. Diakonia arbetar 
också för att alla människor ska ha frihet att 
forma och bestämma över sitt eget liv och sin 
egen kropp.

DIAKONIA HAR TRE byggstenar:
•	 Mänskliga rättigheter: handlar om allt från 

att lära flickor att cykla, stoppa barnäkten-
skap till att ge barn i Palestina en fristad från 
våldet genomböcker och kultur.

•	 Jämställdhet: alla människor ska ha makt, 
kunskap och möjlighet att vara med och 
forma sitt eget liv och samhället de lever i.

•	 Demokrati: Diakonia tror på ett samhälle 
där alla människor kan göra sin röst hörd 
och påverka sitt land.

NÅGRA AKTUELLA projekt är:
•	 Växthusprojektet som ska medverka till att 

utrota hungern genom smarta lösningar 

Söndag 16 oktober är det tema Mission för gudstjänsten 
i Equmeniakyrkan Linköping. Söndagens predikant är 
missionär Agneta Lillqvist Bennstam. Medljus har bett 
henne kort presentera sig själv:

Halva mitt yrkesliv har jag arbetat i DRK 
(Demokratiska Republiken Kongo), först som 
sjuksköterska och sen som läkare, i missio-
närstjänst utsänd av Svenska Baptistsamfun-
det. Nu är jag pensionerad, men fortsatt aktiv, 
främst i frågor som rör hälsovården i DRK.
Efter 1998 har jag inte varit baserad i DRK, 
men följt arbetet på distans, via mail, de se-
nare åren via zoomlänk och även besökt landet 
regelbundet Jag har regelbunden kontakt med 
kollegor och vänner och frågorna rör främst 
hälsovården, men även kyrkans situation i ett 
svårt skede av landets historia.

Jag ingår i två av Equmeniakyrkans arbets-
grupper för Afrika. Referensgrupp Afrika, som 
behandlar arbetet i de tre afrikanska länder, 
där Equmeniakyrkan har en samarbetskyrka; 

som bla odling på flottar som gör det möj-
ligt att odla nyttiga grönsaker trots att 
vädret blir mer extremt.

•	 Vattenprojektet är ett rop på hjälp från bla 
bergsbyar på tusentals meters höjd i Peru-
anska Anderna där endast en bråkdel av 
glaciärerna som ger dem vatten finns kvar.

•	 Cykelprojektet för att få flickor att ha rätt 
att röra sig överallt.

•	 Barnrättsprojektet för att stärka barnens 
självkänsla och på ett lekfullt och roligt sätt 

lära barnen om deras rättigheter, hur de ska 
skydda sig genom att känna igen och und-
vika riskfulla och våldsamma situationer.

•	 Ny kunskap till människor så att de kan 
försörja sig på ett hållbart sätt, bla genom 
att installera solceller som ger billig och 
miljövänlig el.

AFFISCH OM DIAKONIA finns på kyrkans anslagstavla 
och där finns också broschyrer om Diakonia.

FÖRSAMLINGENS DIAKONIOMBUD LILLEMOR HEJDEGARD

Tjejer cyklar i Bangladesh. Går det att bygga jämställdhet med en cykel? Genom vårt cykelprojekt i Bangladesh vet vi att det är möjligt.

Agneta Lillqvist Bennstam predikar i Equmeniakyrkan i oktober
DRK (eller Kongo Kinshasa), Liberia och 
Republiken Kongo (RK eller Kongo Braz-
zaville). Jag finns också med i Arbetsgruppen 
för hälso- och sjukvård i kongoländerna. Som 
namnet anger, behandlar vi hälsovårdsfrågor 
i DRK och RK.

REGION MITT HAR SEDAN EN TID en Internationell kom-
mitté och jag deltar även i det arbetet. Vi 
försöker på olika sätt stimulera och utmana 
församlingarna i regionen till ett ökat engage-
mang för vårt internationella uppdrag. 

Tidigare har jag besökt Baptistkyrkan i 
Linköping, men nu blir det första gången jag 
får träffa er i den nybildade Equmeniakyrkan 
i Linköping. Jag ser fram emot besöket! Om 
ni har speciella frågor ni vill prata om, är 
jag tacksam om ni vill informera mig innan 
besöket. Då kan jag förbereda mig och ni kan 
få mera uttömmande svar!

AGNETA LILLQVIST BENNSTAM
Agneta Lillqvist Bennstam gästar Equmeniakyrkan 16 oktober. Här ses hon 
åka båt båt på Lukeniefloden i DRK, med ett afrikanskt tyg som vindskydd!



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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Förband till Kongo – nytt tillfälle att mötas i höst 
I våras samlades vi och tillverkade förband 
och nu träffas vi igen. Denna gång möts vi i 
Equmeniakyrkan på Drottninggatan 22, där 
vi har större utrymme. Välkom-
men med onsdag 12 oktober 
kl 10.30-12.30. Vi jobbar 
och fikar tillsammans.
Hör gärna av dig till 
någon av oss senast 
veckan före (med 
tanke på fikat).

LISBETH KJELLANDER OCH 
ELSA HERMANSSON 

MAF-kväll om missionsflyg”
I Medljus nr 2 (April/

maj ) i år finns en ar-
tikel om det viktiga 
arbete som bedrivs 
via MAF (Mission 
Aviation Fellow-
ship). Torsdag 29 
september kl 18.00-

20.00 får Equme-
niakyrkan besök 

av Anders Ekstedt, 
kaplan vid MAF. Han 

kommer att  berätta  om 
och visa bilder från det vik-

tiga arbete som bedrivs för att nå ut 
med mat, förnödenheter, sjukvårdspersonal, missionsarbetare 
m fl till platser som är svåra eller omöjliga att nå på annat sätt.
Varmt välkomna önskar

INTERNATIONELLA GRUPPEN



EKONOMIBREV B
Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

Sista sidan

Erika är en av våra församlingsmedlemmar vars sång 
berikar våra gudstjänster. Här följer en intervju mail-
vägen med henne.

Erika berättar:
Jag är uppvuxen i byn Gransmåla två mil 
från Oskarshamn där min fars släkt bott i 
generationer. Gammelfarfar var en av de första 
medlemmarna i Pingstförsamlingen i trakten. 
Mina farföräldrar var bönder, vi bodde som 
grannar och varje dag efter skolan gick jag in 
till dem och fick saft och bullar. Vi hjälptes 
också åt med en del arbete. Familjen tillhörde 
Pingstkyrkan och för mig blev det söndags-
skola och många gudstjänster och tältmöten.

Vägen till Linköping?
Som tjugoåring gick jag på bibelskola i Bjärka 
Säby och därefter flyttade många av oss in till 
Linköping och anslöt oss till Johanneskyrkan.
Under den perioden hann jag arbeta ett år, 
vara volontär i Moçambique, plugga historia 
och sedan utbildade jag mig till logoped, 
vilket är mitt yrke nu. Jag flyttade därefter till 
Stockholm och var medlem i S:t Peterskyrkan 
(Metodistförsamling). Efter en olycka (mer 
om det senare) valde jag att lämna storstaden 
och återvände hit och arbetar nu i Mjölby 
kommun.

Olyckan förändrade ditt liv, vill du berätta?
I samband med en skidresa (utförsåkning) 
2016 (jag var knappt trettio ) blev jag påkörd 
i backen och fick (trots hjälm) en kraftig 
hjärnskakning. Det ledde till ett års hel 
sjukskrivning och bestående men. Från att 
tidigare uppfattat mig som högpresterande 
med livsglädje och ”ja- sägare” till allt,har 
jag fått lära mig att säga nej, jag kan inte, fått 
välja att engagera mig i färre saker, att inte 
bli överbelastad.

Musikens roll i ditt liv?
Jag har alltid älskat att sjunga men var inte 
den som fick sjunga solo i barnkören eller på 
skolavslutningen. Men under gymnasietiden 
(i Kalmar) såg min mamma till att jag fick ta 
sånglektioner och då fick jag möjlighet att 
sjunga under gudstjänster i Pingstkyrkan där. 
Efter studenten gick jag ett år på musiklinjen 
vid Kaggeholms Folkhögskola. För mig är 
musik frihet att uttrycka mig och frihet att 
känna. Jag älskar att sjunga och vill genom 
min sång förmedla en känsla genom text 
och musik.

Andra intressen just nu är dans, speciellt 
Lindy hop (dans från tjugo-fyrtiotalet), hål-
ler i danskurser via föreningen Linköping 
Air Swing.

Tro och församlingsliv?
Jag har som framgått tillhört olika försam-
lingar och det viktiga för mig är att känna att 
jag har en plats att fylla och kan stå bakom 
det mesta av teologin. Tron är en trygghet  
men även en resa, ett frågetecken och till en 
del en ständig kamp. Tron och församlingen 
har betytt olika i olika perioder. När jag var 
helt sjukskriven var det speciellt viktigt för 
mig att bara få sitta ner och ”bara vara där” 
under gudstjänsten.

Om någon undrar om jag idag  kan se 
tillbaka på min olycka och se att den tillfört 
”något gott” så kan jag inte uppleva det. Visst 
har det lärt mig att få mer förståelse för andras 
svårigheter, att inse livets skörhet och också 
fört mig tillbaka till fantastiska Linköping. 

Möte med Erika Svensson

Erika Svensson är en församlingsmedlem vars sång berikar gudstjänsterna i Equmeniakyrkan. Erika berättar om livet i församlingen för Medljus.

Men jag hade med glädje bytt tillbaka allt 
detta för att slippa denna livslånga sjukdom, 
den ständiga oron över vad Försäkringskassan 
kommer att säga (jag jobbar idag 65%) och 
de begränsningar jag upplever.

Livet är dock som det blir.Vi människor 
har behov av att planera och kontrollera livet, 
men vi kan inte vara säkra på vad nästa dag 
kommer att innehålla eller ens nästa sekund. 
Jag tror att vi alla, och särskilt jag, behöver 
jobba med tillit till att Gud är god och har 
Han omsorg om varje liten sparv så har Han 
det även om mig.

Stort tack Erika att du vill dela med dig av detta 
av dina tankar och erfarenheter. Vi önskar dig 
all Guds Välsignelse!

ELSA HERMANSSON


