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En tjänande kyrka
UNGEFÄR EN KILOMETER från vårt hus i Montecristi lig-
ger husen, där kyrkan startade en mekanisk 
verkstad i början av 1970-talet, för snart 50 år 
sedan. Svenska Missionsförbundets Ungdom 
var drivande i starten av arbetet och många 
kritiska frågor ställdes; Varför ska vi som kyrka 
göra detta? Vad är syftet? 

 Men projektet blev av och under nästan 
30 års tid så utbildades ungdomar till kom-
petenta mekaniker. Idag är flera gamla elever 
företagsledare och egenföretagare i en del 
av Ecuador, som trots ekonomiska kriser är 
växande. Flera är också ledare inom kyrkan.

VERKSTADEN FINNS INTE KVAR idag, men Pactokyrkan bär 
i sitt DNA viljan att tjäna och förändra. Det 
mest konkreta uttrycket nu är nog projektet 
Vingar till Frihet, som arbetar förebyggande 
mot våld i nära relationer. Andrea finns med 
i arbetet på heltid, jag kombinerar min tid 
med andra projekt, men har också förmånen 
att få finnas med i detta arbetet. Och det är 
en förmån att få vara med, att se hur arbetet 
går framåt, hur nya dörrar öppnas och stra-
tegiska kontakter knyts. Vingar till frihet har 
fungerat i tre års tid, men har redan skapat en 
stabil plattform i relation till flera kommun-
styrelser och många andra organisationer. Det 

lokala UNICEF-kontoret upplåter plats åt vår 
psykolog och en enorm tonfisk-fabrik, med 
tusentals anställda, är med och finansierar 
arbetet. Den nystartade ungdomsavdelningen 
av Vingar till Frihet besöker regelbundet en av 
Mantas största gymnasieskolor för workshops 
med ungdomarna. Samtidigt fortsätter också 
arbetet med de små byarna som myndigheter 
verkar ha glömt bort, där kvinnor ibland 
levt hela livet i relationer av misshandel och 
utnyttjande, utan att veta hur man ska bryta 
mot det onda, där också det fruktansvärda 
blivit vardag. Genom de kontakter som vi har 
kan Vingar till Frihet agera genom att erbjuda 
stöd av advokater och helande processer med 
psykologer. 

  Och kanske, om ytterligare 50 år så kom-
mer någon minnas att kyrkan fanns med och 
förändrade liv, att tron på Jesus fick praktiska 
konsekvenser.

Petter 
Hermansson

PASTOR  OCH FÖRSAMLINGENS MISSIONÄR, 
MONTECRISTI, ECUADOR

Intervju

Christina Birgersson Okkels trivs på nya 
jobbet som församlingsmusiker!

I sommarnumret av Medljus intervjuades du inför, att du 
skulle börja som församlingsmusiker i Equmeniakyrkan. 
Du sade då, att det skulle bli spännande och roligt, att 
få börja din tjänst och lära känna församlingen. Nu har 
du jobbat här en tid. Känner du, att det blivit som du 
hoppades?
- Jag hade kanske inte hoppats på ett visst sätt, 
utan gått in i tjänsten med en öppenhet. Jag 
har redan haft mycket roligt här med många 
fina möten med människor. Jag är glad över 
församlingen och har blivit varmt mottagen 
och välkomnad.

Hur har det varit för dig att börja som körledare för 
en ny kör?
- Det har varit så givande för mig att få börja 
lära känna sångarna i kören, och tillsammans 
börjat hitta varandra i musiken.  

När ska kören sjunga nästa gång?
- Det blir på Alla Helgons Dag, lördag 5 novem-
ber. Vi ska sedan sjunga första advent (söndag 
27 november) och i jul. ” Vi sjunger in julen” 
kommer att ske söndag 18 december kl 16.00. 
Alla som vill vara med och sjunga i advent 
och jul är varmt välkomna att vara med (se 
notis om övningsdatum)! Vi kommer att ha 
tre övningar inför advent och tre övningar 
inför julen.   

Hur tänker du, när du väljer musik, inför att kören ska 
sjunga ?
- Jag försöker hitta musik som jag tror kan 

Sjung med i kören i Advent och Jul!
Tag chansen att öva och sjunga upp med Equmenia-
kyrkans kör i Advent och jul. Här är övningstiderna:
Uppsjungning: Första Advent,
 Söndag 27 november kl 11.00
Övningar: tisdag 8 november kl 18.00-20.00
 tisdag 15 november kl 18.00-20.00
 tisdag 22 november kl 18.00-20.00

Uppsjungning: Vi sjunger in julen
 Söndag 18 december kl 16.00
Övningar: tisdag 29 november kl 18.00-20.00
 tisdag 6 december kl 18.00-20.00
 tisdag 13 december kl 18.00-20.00

Projektet Vingar till frihet är ett exempel på hur Pactokyrkan i Ecuador kan vara en tjänande kyrka i samhället. Församlingens missionärer Petter och Andrea 
Hermansson är en del av arbetet.
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Konsert i Equmeniakyrkan
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Christina Birgersson Okkels trivs på nya 
jobbet som församlingsmusiker!

Mats Jansson spelar Bach på flygeln
Nu i helgen (30 okt) får vi en pianokonsert med Mats 
Jansson från Norrköping. Medljus har ställt lite frågor 
för att få veta lite mera om honom och om konserten.  

Mats, berätta lite kort vem du är och din bakgrund
Jag är pianist och uppvuxen i Norrköping. 
Jag fick min första musikaliska skolning i Im-
manuelskyrkans församling här i Norrköping, 
i en församling, som jag fortfarande tillhör.
Studerade för professor Hans Leygraf vid 
musikhögskolorna i Hannover, Salzburg och 
Berlin.

Arbetar nu som lärare vid musikhögsko-
lan i Örebro (Universitetslektor i musikalisk 
gestaltning) och frilansande pianist.

Har du spelat i vår kyrka tidigare?
Ja, vid ett par tillfällen även om det nu var ett 
par år sedan sist. 

Ryktet säger att du spelat på vår flygel tidigare innan 
den kom till oss, berätta! 
Jo, det stämmer, det är nog den flygel jag 
spelat flest konserter på genom åren. Jag har 
kontinuerligt spelat på den i alla möjliga sam-
manhang, kammarkonserter, solokonserter, 
gudstjänster mm. från den dag i oktober 
1994 då jag invigde den i Immanuelskyrkan 

i Norrköping till den dag den flyttade till er 
i Linköping. Ser mycket fram emot att träffa 
den igen.

Vad kan besökarna förvänta sig av din konsert? 
”Bachs vältempererade klaver 300 år” är 
titeln på programmet och jag kommer att 
spela Preludier och fugor ur Johann Sebastian 
Bachs Wohltemperiertes Clavier I. Detta 
epokgörande verk med Preludier och fugor 
i alla 24 tonarterna, som av pianisten och 
dirigenten Hans von Bülow kallades piano-
musikens Gamla Testamente och publicerades 
för precis 300 år sedan. På programmet finns 
även pianomusik av Dmitrij Sjostakovitj, ur 
hans 24 Preludier och fugor komponerade till 
Bachjubileumsåret 1950. Musik som precis 
som den här konserten vill hylla Bach och 
hans Vältempererade Klaver.

Något annat du vill hälsa Medljus läsare? 
Jag ser mycket fram emot att få besöka och 
möta er i Linköping vid konserten den 30 
oktober.

Vi ser också fram emot att få lyssna till dig och till 
Bachs musik. Välkommen! 

BIRGITTA JACOBSSON

Pianist Mats Jansson, uppvuxen i Norrköping, bjuder på konserten ”Bachs vältempererade klaver 300 år” i Equemniakyrkan söndag 30 oktober.

passa och uppskattas av kören, som jag själv 
har ett hjärta för, och som har ett budskap 
att förmedla.

Är det något särskilt du är glad över?
-Nyligen genomfördes en reparation av or-
geln. Jag har förstått att detta varit på gång 
under en tid, och är glad över att det nu 
blivit av.

Tack för en trevlig pratstund! Lycka till som försam-
lingsmusiker i Equmeniakyrkan i Linköping!

GUDRUN EKLUND 

Något som församlingsmusiker Christina Birgersson Okkels är särskilt glad 
för  är att en länge emotsedd reparation av Equmeniakyrkans orgel nyligen 
har slutförts.
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Ekumenisk konferens

Intervju

Möt Niklas Bjernhagen - ny verksamhetsledare

Pilgrims höstmöte kommer åter till Equmeniakyrkan
Förra året var första året som Pilgrims höstmöte hölls på 
annan plats än på Bjärka Säby. Nu är det dags igen och 
Medljus har ställt några frågor till Gustav Gillsjö, som 
ingår i planeringsgruppen.

Pilgrims höstmöte- kan du beskriva lite kort vad det är? 
Pilgrims Höstmöte är ett ekumeniskt möte 
för unga vuxna, med inriktning mot andlig 
vägledning i vår tid. Det är en helg, som består 
av gudstjänster, seminarier, samtal, kultur och 
konserter. Höstmötet har arrangerats i stort 
sätt årligen sedan 2005 av tidskriften Pilgrim i 
samverkan med studieförbundet Bilda. Sedan 
2021 sker det också i samarbete med Dom-
kyrkan och Equmeniakyrkan i Linköping.

Vilken är din roll i detta?
Vi som sitter med i Höstmötets planerings-
grupp möts i början av året för att i bön och 
samtal söka vilka frågor som behöver adres-
seras vid nästa Höstmöte och vilka personer 
vi tror kan hjälpa oss att tänka kring dessa. 
De teman vi landade i detta år är föräldraskap, 
fred och ekologi. Under själva Höstmötet blir 
det en del praktiska uppgifter som vi delar 
mellan oss - allt ifrån att köra ljudanlägg-

ningar till att moderera samtal. Vi är också 
med och betjänar i det andliga t.ex. som 
förebedjare eller nattvardstjänare.

Man har fått anmäla sig till detta möte, men finns det 
några samlingar som är offentliga? 
Gudstjänsterna på lördagskvällen och söndag-
förmiddagen i Linköpings domkyrka får alla 

I somras slutade Gunnel Karlsson som verksamhets-
ledare i Café- och konferensbolaget. I höst har Niklas 
Bjernhagen tillträtt som hennes efterträdare på en 50% 
visstidstjänst. Medljus träffade honom för en pratstund 
för att lära känna honom lite mera. 

Välkommen i tjänst, Niklas! Vem är du? Berätta! 
Jag är snart 41 år, gift med Mikaela och vi 
har tre barn. Jakob är 12 år, Ester 10 år och 
Joella 6 år. Vi bor i Borensberg sedan 2015.
Jag är uppväxt i Missionsförsamlingen på 
Hönö och utbildade mig inom ekonomi med 
sikte på internationellt missionsarbete. Det 
blev ett par år inom Missionskyrkans arbete 
i Kongo Brazzaville.

Innan flytten till Borensberg blev det 
några år i Jönköping med OM (Operation 
Mobilisation) och sedan utbildade jag mig 
till pastor och Mikaela till diakon. 

I Borensberg hade vi tjänst i församling där 
och jag var också sjukhuspastor i Nyköping 
på deltid. 

Tjänsten här är på 50 %. Vad gör du mera?
Jag arbetar i Ryttargårdskyrkan som pastor 
med inriktning på äldre på 50 %. 

Att vara verksamhetsledare skiljer sig ju lite från att vara 
pastor kan jag tänka mig. Hur tänker du?
Jag har tidigare arbetat med ekonomi, per-
sonal och administration och trivs bra med 

vara med och fira. Men jag rekommenderar 
naturligtvis alla som kan att följa mötet i 
dess helhet. 

De som är anmälda till mötet, vilka kommer de att få 
lyssna till under helgen? 
Höstmötet har flera namn som skulle kunna 
vara välkända för några i församlingen, t.ex. 
er tidigare pastor och biträdande kyrkoledare 
Sofia Camnerin. Sen har vi med en av Equme-
niakyrkans evangelister i Lena Bergström 
och Augustprisbelönte författaren Johannes 
Anyuru.

Något annat du vill framföra till Medljus läsare? 
Vi är otroligt tacksamma för att Equmenia-
kyrkan Linköping är med som samarbets-
partner under Höstmötet. Jag vet att många 
frivilliga från församlingen kommer utföra 
värdefullt markarbete under helgen och till 
er vill vi säga ett stort tack!

Vi önskar alla deltagare och volontärer en givande 
helg! Välkomna!

BIRGITTA JACOBSSON

det. Det är en förmån att få tjäna i en 
församling och att vara verksamhetsle-
dare blir en bra kombination med min 
pastorstjänst, där jag får använda båda 
mina utbildningar och erfarenheter. 

Här har jag ansvar för ekonomi, 
fakturering inom café- och konfe-
rensbolaget, har personalansvar och, 
tillsammans med Lars-Åke Andersson 
och Catrin Rapp, för lokaluthyr-
ningen. 

Vi hoppas att du trivs hos oss och hur fram-
tiden för verksamhetsledartjänsten 
blir får vi avvakta och se. 

BIRGITTA JACOBSSON

Gustav Gillsjö ingår i planeringsgruppen för Pilgrims höstmöte som kommer 
tillbaka till Equmeniakyrkan 28-30 oktober.

Niklas Bjernhagen är ny verksamhetsledare i Equmeniakyrkan.

?Några snabbfrågor:
Senast lästa bok? Och solen har sin gång 
av Hemingway.
Senast sedda film? Miniorer: Berättelsen 
om Gru (tillsammans med barnen).
Älsklingsrätt? Gillar indisk mat.
Dold talang? Gillar att skriva, har förfat-
tat tre romaner och en barnbok tillsam-
mans med dottern Ester. 
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Församlingens hyresgäster

Våra hyresgäster: Babettes kafferi och bageri

FÖR 13 ÅR SEDAN var vi några stycken som tillsam-
mans började fundera kring att starta ett 
kafé i Linköping. Vi drömde om att skapa 
en mötesplats där olika kulturella uttryck, 
mat- och bakhantverk skulle vara viktiga de-
lar. Vi ville skapa en plats med utrymme för 
kulturella upplevelser och viktiga samtal, små 
som stora… För att möjliggöra det insåg vi att 
det var avgörande att hitta en plats som gjorde 
detta möjligt. Efter en del letande ställde vi 
frågan till Baptistkyrkan som vi visste hade 
rymliga, otroligt vackra lokaler och en träd-
gård mitt i stan. Det var inte alls självklart 
för oss att en kyrka full av verksamhet skulle 
tacka ja till ett kafé i sin församlingsvåning. 
Vi var så lyckliga och tacksamma när de till 
slut tog beslut på att låta oss flytta in i huset 
med alla våra drömmar och idéer. Det hade 
nu gått något år sedan vi hade påbörjat våra 
samtal och vid det här laget var vi tre kvar som 
fortfarande var engagerade, Erika Wessbo, 
Christina Eveborn och Lydia Halldorf. Vi job-
bade hårt för att få ordning på den vildvuxna 
trädgården och att anpassa lokalerna till att 
bli ett café. Baptistkyrkan var generösa mot 
oss och lät oss måla om, byta golv, ta upp en 
egen entrédörr osv. Vi moderniserade och 
renoverade men var samtidigt så glada och 
tacksamma för att ha funnit en plats med så 
mycket själ i och med så lång historia. Under 
det vackra blåmålade taket hade så många före 
oss slamrat med kaffekopparna och samtalat 
med varann. 

BABETTES SLOG UPP sina dörrar i augusti 2011, och 
till vår stora glädje fylldes det snabbt med liv 
och många gäster. Vi har under åren vuxit 
från 10 anställda till 30, från en våning till 
3, med kontor längst upp, caféservering på 
mittenplan och bageri med butik längst ner 
i källaren. Genom Babettes kulturförening 
har vi bland annat arrangerat litteratursa-
longer, filmvisningar, föreläsningar, konst-
utställningar, konserter, teater, panelsamtal 
och danskvällar. År 2016 tilldelades vi till 
vår stora förvåning Lars Winnerbäcks första 
“Nyponpris”, som han och stiftelsen varje år 
delar ut till eldsjälar inom kulturlivet  i Lin-
köping. Det gavs med motiveringen: “För det 
generösa och modiga intiativet att skapa ett 
forum för musik, konst och litteratur på ett 
kafé mitt i stan. En unik pärla bland många 
kedjor. Erika, Lydia och Christina har genom 
Babettes gjort Linköping till en bättre, roli-
gare och mer inkluderande kulturstad”. Det 
var för oss en stor uppmuntran att fortsätta 
med vårt arbete. 

Vi har haft över 100 personer som ge-
nom åren har jobbat hos oss. Det är många 
studenter och unga människor som funnits 
hos oss en period i livet. De har alla satt sin 

prägel på Babettes och vi har tillsammans med 
dem varit med och utvecklat Babettes till vad 
det är idag. Det är en fröjd att få jobba med 
passionerade människor som brinner för sitt 
hantverk i kaffe, mat och bakning. 

DE SENASTE ÅREN av pandemi har varit kämpiga för 
oss som för alla i vår bransch. Men vi gick ur 
den perioden så tacksamma för allt stöd. Vi 
fick förstå att vi blivit en viktig och uppskattad 
plats, och att många var beredda att stötta oss 
när det var som tuffast. Så även Equmenia-
kyrkan, vilket vi är enormt tacksamma över.  

Vi står nu inför nya ekonomiska utma-
ningar med höjda råvaru- och elpriser. Men vi 
vill se ljust på framtiden. Vi har så mycket in-
spiration och idéer kvar som vi vill förverkliga, 
och vi glädjer oss nu över samarbetet med den 
övriga verksamheten som flyttat in i huset.  

Babettes är så fullt av liv. Varje dag fylls 
våra lokaler med flera hundra gäster. Platsen 
betyder så mycket för så många och alla gäster 
har sina olika anknytningar till platsen. För 
någon är det platsen där man gick i söndags-
skola, för en annan den där man druckit 
många koppar kyrkkaffe, en tredje dricker 
sitt dagliga morgonkaffe där, en fjärde sitter 
där på kvällarna och dricker te och läser bok, 
en annan köper sitt bröd hos oss och någon 
fikar på sitt favoritbakverk. Dessa olika möten 
tycker vi är så spännande och är en stor del 
varför vi fortsätter älska det vi gör. Vi känner 
oss så förbundna med den plats som blivit 
vår till låns och evigt tacksamma för Baptist-
kyrkans generositet och mod. Att de vågade 
släppa in oss och öppna upp sina lokaler för 
hela Linköping.

CHRISTINA EVEBORN

En av församlingens äldsta hyresgäster i Baptistkyrkan 
är Babettes Kafferi och bageri. Här kommer en presenta-
tion signerad en av grundarna Christina Eveborn.

”
”Vi känner oss så förbundna 
med den plats som blivit vår 
till låns och evigt tacksamma 

för Baptistkyrkans generositet 
och mod. Att de vågade släppa 

in oss och öppna upp sina 
lokaler för hela Linköping.”



6

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

NIKLAS BJERNHAGEN  Verksamhetsledare
mobil 073-984 37 08

KONFERENSANSVARIG exp 013-24 98 02
e-post konferens@equmeniakyrkanlinkoping.se

CATRINE RAPP Café- och köksansvarig
exp 013-24 98 03

LARS-ÅKE ANDERSSON Ljud- och driftstekniker 
exp 013-24 98 06

PATRICK NILSSON Vaktmästare/Konferensvärd 
exp 013-24 98 09

Ordförande
Församlingen ANNA GARDSTRÖM

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

ordforande.equmenia@equmeniakyrkanlinkopng.se

E-post
Om inget annat anges: 

fornamn.efternamn@equmeniakyrkanlinkoping.se

Bankgiro och Swish
Församlingens organisationsnummer 822 000 2805 

Bankgiro församlingen 572-79 38
Plusgiro Equmenia 411827-9

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

På kyrktorget

Äntligen dags för Equmenias julmarknad!
Fredag 25 november kl 18.00 öppnar vi portarna 
för ännu en julmarknad! En chans för er att 
fynda fina och goda saker men också för att 
stötta Equmenias viktiga arbete för våra barn 
och unga. 

Kvällen kommer fyllas med musik, diverse 
lotterier, handelsbodar och nya tillskott så-
som familjefotografering och försäljning av 
julkort. Det kommer finnas aktiviteter för 
barnen på övervåningen och fiskdamm!

Vi i julmarknadskommittén tar gladeligen 
emot saker att sälja i handelsboden och gåvor 
till auktionen. Till handelsboden efterlyser 
vi särskilt detta år JULPYNT, kanske du 
är en fena på att pyssla och kan virka eller 
knåpa ihop vackra pynt att hänga i granen, 
tälja små tomtar att ha i fönstren eller göra 
utsökta smällkarameller. Självklart efterlyses 
också bröd, kakor, julgodis, marmelad eller 
annat ätbart. Kontakta gärna Hanna Örn-
berg 070-5081651 eller skicka ett mail till 
julmarknadskommitten@equmeniakyrkan-
linkoping.se och berätta vad du vill skänka. 
Det går bra att lämna in det ni vill skänka i 
Equmeniakyrkan, Drottninggatan 22 senast 
torsdag 24 november.

Det används mindre och mindre kontanter 
idag och likaså på vår julmarknad. Så detta 
år provar vi något nytt, det kommer bli en 
kontantlös julmarknad. Swish och kortläsare 
kommer att kunna användas. 

Varmt välkomna med! ”Fröjdas var sinne, 
Julen är inne! Frälsaren kommen är!”

JULMARKNADSKOMMITTÉN GENOM HANNA ÖRNBERG

Välkommen att fira julafton tillsammans!
Vi vill även i år bjuda in till ett gemensamt 
firande på julafton, lördag 24 december, med start 
kl 12.00, direkt efter Julbönen.

Någon form av förtäring utlovar vi, kaffe 
och god kaka, andakt och en julklapp att få 
med hem innan vi avslutar dagen ca 14.30.

Mer information och anmälan kommer 
senare, håll utkik i kyrkan eller kontakta Eva 
Milton, tfn 013-249805.

EVA MILTON

Litet julbord i Martas Café!
Måndag 28 november och tisdag 29 november erbjuder 
vi möjligheten att äta julmat i Martas Café 
kl 12.00-14.00. Priset är 395 kr per person 
(inklusive julmust/lättöl och kaffe). Endast 
föranmälan, men eftersläpp i mån av plats. 
Boka senast 21 november till info@equme-
niakyrkanlinkoping.se eller tfn 013-249805.

EVA MILTON

Mathjälpen behöver volontärer!
Mathjälpen är ett ekumeniskt arbete mellan 
Citykyrkan, Ryttargårdskyrkan, Frälsningsar-
mén och Equmeniakyrkan. Grunden för arbe-
tet med Mathjälpen är att vi genom praktisk 
handling vill visa människor Guds kärlek. Vi 
vill vara en hjälpande hand för medmänniskor 
som har behov av stöd på grund av en dålig 
ekonomisk situation. Vi vill också bidra till 
ett minskat matsvinn genom att ta vara på 
butikernas mat som är nära utgångsdatum 
och annars riskeras att slängas. 

Utdelningen sker på tisdagar mellan kl 17.30 
och 18.00. Volontärer är på plats en timme 
innan och en halvtimme efteråt för att sortera, 
packa och ställa i ordning lokalen. Fika serve-
ras också. De som får hjälp kommer varannan 
vecka och om man som volontär kan vara med 
varannan eller var fjärde vecka lär man känna 
de familjer som kommer.

Om man är intresserad av att vara med 
som volontär så kan man höra av sig till Eva 
Milton, tfn 013-249805 för att få veta mer. 

EVA MILTON

Studieresa i ”Paulus fotspår” 
Focus Travel och Studieförbundet Bilda Syd-
öst planerar att göra en studieresa i ”Paulus 
fotspår” 2-10 maj. Det är en fördjupningsresa 
för studiecirkelledare i T-grupper, bokcirklar, 
konfirmationsgrupp och för pastorer, diako-
ner, ungdomsledare eller andra intresserade. 
Det blir en ekumenisk resa från olika sam-
fund. Vi kommer att mötas en gång före resan 
för att lyssna till Anders Sjöbergs föreläsning 
om Paulus. Han är präst och tidigare EFS 
missionsföreståndare som har blivit pastor 
i Equmeniakyrkan. Anders har skrivit flera 
böcker och kommer ut med en ny kom-
mentarbok till Apostlagärningarna i början 
av året. Anders är reseledare och kommer att 
följa med på resan. Lennart Bergström från 
resebolaget Focus Travel håller på att planera 
resrutten till (Efesos, Aten, Filippi, Korint 
och Thessaloniki). Lennart berättar mer om 

resan när vi möts i samband med Anders 
föreläsning. (Tid och plats för föreläsningen 
kommer senare). Jörgen Tholander följer med 
från Studieförbundet Bilda och hjälper till 
med folkbildningen och kontakten till delta-
gare. Vi gör en intresseanmälan för att få ihop 
en grupp på ca 20 deltagare. Vi kommer att 
starta några bokcirklar om Paulus och mötas 
i mindre grupper. Efter resan möts vi en gång 
för att dela upplevelser, minnen och reflek-
tion av resan. Tanken är att de som har rest i 
”Paulus fotspår” kan hålla några föreläsningar 
för RPG, Unga Vuxna, konfirmander eller 
andra sammanhang. Är du intresserad och 
vill veta mer om kostnad och detaljer kan du 
höra av dig till Verksamhetsutvecklare Jörgen 
Tholander: jorgen.tholander@bilda.nu Mer 
information kommer på vår hemsida: www.
bilda.nu Jag kommer också skicka ut intres-
seanmälan till cirkelledare i Bilda Sydöst. 

JÖRGEN THOLANDER

Klintagårdens säsong är slut
Klintagården har nu stängt för vintern. Vi 
hörs i vår igen! Ni kan följa oss via hemsidan, 
facebook och Instagram.

MIKAEL BÅGE, FÖRESTÅNDARE
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Att höra Guds röst och heliga vanor

På kyrkbacken

Nyss hemkommen från Kapellet i Gamla 
Linköping där vi fick lyssna till vad väg-
garna i ett gammalt kapell kan berätta. 
Nåja, nu var kanske inte just väggarna så 
högljudda, men deras berättelse tolkades 
av Gunnar Kjellander, Willy Svahn och 
Anita Andersson. Herrarna berättade 
om kapellet i gamla tider och Anita hade 
varit söndagsskolbarn just i detta kapell 
och hennes pappa var söndagsskollärare. 
För att göra den nostalgiska upplevelsen 
komplett genomfördes eftermiddagens 
servering som på en gammal söndagsskol-
fest: Påse med bulle, kaka och en godisbit, 
kaffe och allt utdelat i sittande bänk. 
Någon kom också ihåg att när påsen var 
tom skall den blåsas upp och smällas med 
en öronbedövande smäll!

Kommande program under hösten 
ser ut som följer. Gör allt du kan för att 
vara med!

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.

Varför skall man vara med i RPG Equme-
niakyrkan i Linköping? Jo, RPG är en 
ideell och partipolitiskt obunden intres-
seorganisation som vill värna människan 
utifrån kristna värderingar. Den är öppen 
för alla oavsett livsåskådning. Verksam-
heten syftar till berikande aktiviteter, 
förmedling av samhällsinformation samt 
opinionsbildning i för pensionärer viktiga 
frågor. Medlemsavgiften är 220 kronor per 
person och år och betalas med Swish 
1234833208. Välkommen som medlem!

LARS EKLUND ORDFÖRANDE, 0706-22 63 74

Höstens RPG program rullar på!

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!

EN CENTRAL FÖRESTÄLLNING i de bibliska berättelserna är 
att Gud kommunicerar med oss människor. 
Att Gud är den som söker kontakt och att 
gemenskapen mellan Gud och människa är 
vad vi människor djupast sett söker efter.

För den som läser Bibeln blir det dock 
snabbt tydligt att det inte finns ett entydigt 
sätt som Gud talar till oss på. I stället finns 
det oändligt många olika vägar för Gud att 
kommunicera och söka kontakt med oss. 
Lite förenklat skulle vi kunna säga att det är 
just detta som kristna ägnat sig åt i alla tider.

Bibelläsning är kanske det första många 
tänker på när vi talar om att höra Guds röst 
eller att söka Guds vilja. Genom att läsa dessa 
berättelser kan vi ibland uppleva hur de talar 
rakt in i våra livssituationer och därmed hjäl-
per oss att följa Jesus här och nu.

ETT ANNAT SÄTT ATT SÖKA Gud är genom bön. Ibland 
kan vi tänka att bön främst handlar om att vi 
tilltalar Gud men det kan lika gärna handla 
om att vi är tysta inför Gud och lyssnar efter 
hans röst och låter Gud leda våra tankar. En 
del föredrar bön tillsammans med andra, 
oavsett om det är i en större gudstjänst eller i 
en mindre bönegrupp medan andra helst ber 
enskilt och tyst. Ytterligare några ber helst på 
en promenad i skogen eller på annan plats. 
Alla dessa sätt är bra sätt att söka Gud på!

Att mötas i en mindre grupp för att sam-
tala, läsa, reflektera och be är ytterligare ett 
sätt att söka Gud på. Som kristna tror vi att 
Gud har uppenbarats för alla människor och 
att Gud därför kan tala till oss i mötet med 
andra. Samma princip finns när vi möts till 
gudstjänst. Dit kommer vi med våra olika 
personligheter, livssituationer och varierande 
dagsform och sinnesstämning. För att mötas 
med en gemensam längtan efter att både tillbe 
Gud och lyssna efter Guds röst och söka led-
ning för våra liv.

GEMENSAMT FÖR ALLT DETTA är att de är andliga övningar 
men också ryms i begreppet heliga vanor. 
Uttrycket heliga vanor förekommer i det 

kyrkoledarbrev med titeln Färdplan som vårt 
samfunds kyrkoledare publicerade i samband 
med årets kyrkokonferens. I detta brev lyfts 
heliga vanor fram som ett av flera viktiga fo-
kusområden framöver. Förutom att praktisera 
bön och gudstjänst nämner de också exempel 
på hur Gud i större utsträckning kan få ta 
plats i vår vardag genom ett vardagligt prak-
tiserande av vår tro. En del av oss gör detta 
genom att till exempel be för maten innan 
vi äter eller genom att göra söndagen mer 
festlig eftersom vi då varje vecka firar att Jesus 
har uppstått. Vi kan göra detta mer konkret 
genom att till exempel äta vegetarisk eller mer 
vardaglig mat i veckan och sedan låta helgen 
vara en fest då vi firar uppståndelsen genom 
att äta vad vi vill. Denna typ av skillnad mel-
lan vardag och helg var vanlig i Sverige förr i 
tiden och är än idag central i praktiserandet 
av till exempel judisk tro.

VI KAN OCKSÅ LÅTA TRON bli mer konkret genom att låta 
vårt utövande förändras under året, i synner-
het genom firandet av olika högtider. Under 
den period som denna tidning är aktuell kom-
mer vi som församling att fira några av våra 
största högtider. Först årshögtid, sedan första 
advent och därefter kommer julen. Låt dessa 
högtider få bli tillfällen då vi både bejakar 
gemenskap och glädje men också skapar ut-
rymme för heliga vanor och gemensamt söker 
efter Guds röst i allt det som sker. Kanske kan 
en helig vana för adventstiden vara att läsa 
kyrkoledarbrevet Färdplan, antingen ensam 
eller tillsammans med andra?

Hela brevet finns tillgängligt på https://
equmeniakyrkan.se/kyrkan/fardplan/

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE
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I LAMBOHOVSKYRKAN LJUDER det av mycket musik just 
nu! Vid Allhelgonahelgens minnesgudstjänst 
söndag 6 november kl 18.00 får vi lyssna till kyr-
kokören. Advent och jul förbereds redan 
på körövningarna hos både Fröjda, Joy och 
Kyrkokören. Vi har 6 musikkonfirmander 
som så smått letar sig in i gudstjänstlivet, dem 
får vi också lyssna till så småningom. Som 
ganska ny präst i Lambohov ser jag fram emot 
att få uppleva den 
här tiden tillsam-
mans med er! Gud 
föds in i världen, 
ett hopp om ljus 
i mörkret. Men 
inte bara medan 
julsångerna ljuder 
vackert utan varje 
dag, i varje män-
niskas liv. Det är 
fantastiskt att få 
vittna om.

 Många upple-
ver de tuffa tiderna ekonomiskt och diako-
nerna har fullt upp med möten och matkassar. 
Om du känner att det vore fint att få bidra, 
hör gärna av dig till Annelie eller Susanne 
för att få veta vad som behövs. Varje torsdag 
kl 14.00 utgår en liten promenadgrupp från 
Lambohovskyrkan och efteråt är det fika. 
Skön rörelse i vår höstprydda stadsdel!

Under hösten fram till nyår har vi Britt 
Bäckwall Andersson, präst, hos oss och hon 
stöttar oss med dop, begravningar och guds-
tjänster tills vår nya kyrkoherde är på plats. 9 
januari tillträder Carl Gyllermark som kyrko-
herde för Slaka-Nykils pastorat och kommer 
installeras av stiftets nya biskop under våren. 
Carl kommer närmast från Kärna församling, 
där han tjänstgjort sedan 2014. Välkommen 
Carl! Dessutom får vi under 2023 en pastors-
adjunkt, Johanna Olovsson, som prästvigs 29 
januari i Domkyrkan. Henne kommer ni också 
att få möta i gudstjänst och på olika sätt i 
Lambohovskyrkan. 

Så vill jag till sist inbjuda till några tillfäl-
len att fira Advent och Jul med oss i Lambo-
hovskyrkan:

Söndag 27 november kl 10.00. Lambohovsmässa 
på första Advent med Kyrkokören och Musik-
konfirmanderna.

Söndag 11 december kl 16.00. Luciagudstjänst 
med barngupperna.

Julafton, lördag 24 december kl 23.00. Midnatt-
mässa med Fröjda.

Annandag jul, måndag 26 december kl 18.00. 
Jazz i Lambohov – Julspecial.

Trettondedag jul, fredag 6 januari kl 17.00. 
Trettondedagsmusik med Fröjda

Söndag 15 januari kl 10.00. Familjegudstjänst 
med julgransplundring.

MARIA LÖFGREN FÖRSAMLINGSHERDE I LAMBOHOV

Hoppets ljud och 
ljus i LambohovNU PÅGÅENDE UTSTÄLLNING med Vävarnas Riksförbund är 

den sista som genomförs av undertecknade.
Vi har nu drivit galleriverksamheten under 

åtta år och genomfört 52 utställningar, ett 
arbete som varit mycket intressant och utveck-
lande – inte minst för oss i gallerigruppen.  
Vi har träffat många kvalificerade konstnärer 
och haft givande samtal i samband med att 
vi planerat och iordningställt utställningarna. 
Galleriet har också gett möjlighet för elev-
utställningar vilket uppskattats av skolorna.
Galleri Magnifik har med åren blivit ett väl-
etablerat galleri i vår stad. Våra vernissager 
har varit välbesökta med 50-100 personer 
per gång, vilket tydligt bidragit till målet om 
en öppen kyrka. Vår lokaltidning, Corren, 
har vid flertal tillfällen recenserat våra utställ-
ningar. Det är också många som uppskattar 
att konst visas på denna plats i kyrkan.

UNDERLAG FÖR GALLERIVERKSAMHET finns helt klart. Det 
är många konstnärer som kontaktar oss med 
önskemål om att få ställa ut. Samtidigt har 
vi besökt konstrundor för att få kontakt med 
konstnärer, som vi tror ska passa in i vårt gal-
leri. Flera konstnärer, som ställt ut tidigare, 

återkommer med önskemål om att få ställa 
ut på nytt.

Ekonomiskt sett har galleriverksamheten 
gått med vinst under gruppens period, vilket 
vi rapporterat om i våra årsberättelser. Under 
det gångna året har vi kunnat lämna ca 30 000 
kr till kyrkans verksamhet.

I GOD TID INFÖR KYRKANS årsmöte hösten 2021 med-
delade vi valberedningen att samtliga under-
tecknade avböjde omval. Samtidigt erbjöd 
vi oss att under verksamhetsåret 2021/22 gå 
parallellt med en ny gallerigrupp.

Valberedningen lade ned mycket arbete 
med att få till en ny gallerigrupp. Resultat 
blev att endast en person anmälde intresse 
och blev vid förra årsmötet invald att ingå 
i en ny gallerigrupp. Denna person har nu 
följt vårt arbete under ett år, men har avböjt 
att driva gallerverksamhet vidare om hon 
blir ensam. Om inte fler kan träda in får 
galleriverksamheten pausas på obestämd tid. 
Det får bli styrelsens uppgift att ta ställning 
till om och hur kyrkans galleriverksamhet ska 
drivas framöver.

MEDLEMMAR I GALLERIGRUPPEN, SOM AVGICK HÖSTEN 2021
ELISABETH AHLSTRAND, STURE BERG, JAN HÄLLGREN, LARS HESSELSTRAND

Östergötlands Handvävares 
utställning pågår
Östergötlands Handvävare har 
fram till den 13 november en 
utställning i Galleri Magni-
fik. Utställningen är en del av 
Riksvävarnas och regionför-
enings 30-årsfirande som på 
grund av pandemin förlängts 
till slutet av 2022. Den ideella 
föreningen Riksvävarna är upp-
delad i 15 regioner inom landet 
och regionerna har tillsammans cirka 1800 
medlemmar. Östergötlands Handvävare har 
idag cirka 80 medlemmar. 

Med utställningen i Galleri Magnifik vill 
Östergötlands Handvävare visa något av vad 
de åstadkommer antingen de väver hemma-
vid eller i någon av vävstugorna som finns 

Gallerigruppen tackar för sig

utspridda i länet. Materialen de 
använder varierar men domine-
ras förstås av de traditionella som 
ull, lin och bomull. 

Förhoppningsvis ska den här 
utställningen inspirera, väcka lust 
och intresse för det handvävda 
och att flera upptäcker värdet och 
glädjen i att väva. Ska den här 
urgamla hantverkstraditionen 
kunna leva vidare krävs att man 
tar vara på det ökande vävintres-

set, att skolor och kursverksamheter får och 
kan möta efterfrågan på vävkunskap så att 
hantverket fortsätter att utvecklas och kan 
leva vidare in i framtiden.

Sammandraget av texten som publicera-
des i förra numret av Medljus har gjorts av

BIRGITTA JACOBSSON
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Intervju

Lars-Åke har jobbat ett kvarts sekel i Equmeniakyrkan
För 25 år sedan sökte Lars-Åke Andersson ett vikariat 
som ungdomsledare i den då ganska nya Missionskyrkan 
på Drottninggatan 22 i Linköping. Konkurrensen om 
vikariatet var hård, men dåvarande ungdomspastor 
Sofia Camnerin var ihärdig och lyckades få igenom att 
Lars-Åke anställdes. Nu, ett kvarts sekel senare är han 
ett viktigt nav i den omfattande konferens- och uthyr-
ningsverksamheten i kyrkan. Medljus fick en pratstund 
om 25 omväxlande år.

Det är torsdag eftermiddag när vi slår oss ned 
vid ett av de röda borden i Mariasalen, för att 
se tillbaka på en imponerande arbetsinsats i 
kyrkan mitt i stan. I Martas Café finns ännu 
lunchgäster och i den inre delen av Mariasalen 
laddar gästande musiker för medverkan på 
RPG-träff. Informationsskärmen vid kyrkans 
entré skvallrar om att ännu mer ska hända i lo-
kalerna innan dagen är slut. Sedan pandemin 
tvärt bromsade in alla konferensbokningar 
och inhyrda konserter, har antalet bokningar 
försiktigt börjat öka under hösten.

- Även om bokningarna blivit fler, ser de 
annorlunda ut än innan pandemin. Det är 
inte alls lika många stora konferenser, nästan 
inga bokningar på måndagar och fredagar och 
de flesta möten är bara halvdagar, berättar 
Lars-Åke, vars officiella titel i infospalten på 
sidan 6 i Medljus, är ljud- och driftstekniker.

Just nu tar han emot huvuddelen av de 
externa bokningar som görs av lokalerna i 
Equmeniakyrkan och Baptistkyrkan, men är 
tacksam för nyanställde Niklas Bjernhagen 
(se intervju sidan 4), som har huvudansvaret 
för administrationen runt konferensverk-
samheten.

PÅ FÖRMIDDAGEN HAR LARS-ÅKE varit ljudtekniker på 
begravningen för en tidigare trotjänare 
bland alla ideella som varit ovärderliga för 
kyrkans café- och konferensverksamhet. I 
början av Lars-Åkes anställning i kyrkan var 
arbetsinsatserna från ideella, särskilt daglediga 
pensionärer, omfattande.

- Jag kan verkligen sakna flera av de som 
fanns med då. Det var inte bara samarbete 
runt praktiska uppgifter i kyrkan, utan flera  
blev riktigt goda vänner. Någon hjälpte mig 
flera gånger när min då gamla skraltiga bil 
krånglade, och en annan gav mig oväntat en 
djupfrusen isklump, som visade sig vara en 
fin rådjurssadel!, minns Lars-Åke.

MEN NÄR ALLT BÖRJADE 1 augusti 1997, var det inte 
konferensverksamheten som var tänkt att bli 
Lars-Åkes arbetsfält. Jobbet som vikarierande 
ungdomsledare innebar bland mycket annat 
arbete med nattvandringen Kyrka på stan, 
fritidsgårdsverksamheten Öppen gård, Open 
Stage med lokala rockband, musikskola med 
gitarrundervisning och barnmusik i Hjuls-
brokyrkan, som var missionsförsamlingens 
stadsdelskyrka i södra Linköping.

- Finansieringen av tjänsten fick jag i 
början vara med och ordna genom att söka 
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stöd från DKSN (Hela människan) och Lin-
köpings kommun, berättar Lars-Åke.

Så småningom kom anställningen mer och 
mer och till slut helt och hållet att handla om 
att arbeta i församlingens konferensbolag. Alla 
åren i kyrkans lokaler har lett till en lång rad 
viktiga och mindre viktiga detaljkunskaper 
om fastigheten. När något nyligen behövde 
åtgärdas av inkallade hantverkare, kunde 
Lars-Åke dra sig till minnes ett reglage på ett 
undangömt ställe som klart underlättade det 
fortsatta arbetet. Jobbet har också inneburit 
en hel del insatser mot vattenläckage från 
både golv och tak.

- Mitt under en stor konferens i kyrksalen 

med 500 förskollärare drog ett rejält skyfall 
över kyrkan, och det började droppa från 
taket. Jag lämnade min plats i teknikbåset på 
läktaren, sprang ned till blomrummet och 
hämtade en hink. Jag la några tygstycken i 
hinkens botten och gick in i kyrksalen. ”Det 
där kommer att låta”, sa föredragshållaren kri-
tiskt och pekade på hinken. Jag vände då upp 
hinken, pekade på tyget och sa ”Simsalabim”. 
På väg upp till läktaren igen applåderade 500 
förskollärare entusiastiskt!

LARS-ÅKE HAR TRIVTS mycket bra på sin arbetsplats 
under de 25 åren. Han har särskilt uppskattat 
friheten i arbetet, möjligheten att påverka job-

Lars-Åke Andersson, ljud- och driftstekniker i Equmeniakyrkan, har arbetat 25 år i kyrkan, från vikarierande ungdomsledare till nav i konferensbolaget.

bets innehåll och att få vara med och utveckla 
verksamhet och lokaler.

- Jag har jobbat tillsammans med många 
olika arbetskamrater under åren, och är inne 
på min fjärde församlingsföreståndare nu. 
Det har för det mesta fungerat bra, men jag 
måste säga att det arbetslag som är just nu i 
kyrkan är det som har varit allra bäst att jobba 
tillsammans med!

Och han ser positivt på framtiden. Just 
nu är det till exempel många inom det lokala 
musiklivet som vill hyra in sig i Equmenia-
kyrkan och Baptistkyrkan för konserter av 
olika slag. Kulturskolan, Linköpings kam-
marmusikförening, Linköpings Akademiska 
Orkester och Linköpings symfoniorkester är 
några av de aktörer som uppskattar lokalerna 
och vill arrangera allt fler konserter där. Att 
Baptistkyrkan kommit till som lokal i Lars-
Åkes arbete är verkligen ett plus.

Att fortsätta arbetet känns därför självklart. 
Det blir dock inte ytterligare 25 år i kyrkan, 
avslöjar Lars-Åke.

- Nej, då är jag över 80! Men, det ska 
mycket till om jag skulle byta jobb innan 
pensionen. Jag räknar med att jobba kvar 
i Equmeniakyrkan!, avslutar Lars-Åke An-
dersson.

PER LARSSON”
”Det ska mycket till om 

jag skulle byta jobb innan 
pensionen. Jag räknar med 

att jobba kvar i 
Equmeniakyrkan!”

Lars-Åke Andersson

Var med och gratta Lars-Åke
till 25 år i Equmeniakyrkan!
I samband med kyrkkaffet efter årshög-
tiden söndag 13 november, uppmärk-
sammar församlingen den imponerande 
arbetsinsatsen.
Välkommen med då!
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Malins spalt
» Att älska Gud, sin 
nästa och sig själv«

Kärleksbudskapet, det är något som kom-
mer till mig, när jag tänker på Bibeln. 
I Markusevangeliet kapitel 12 vers 
30–31 står det ”och du skall älska 
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av 
hela din själ, av hela ditt förstånd och 
av hela din kraft. Sedan kommer detta: 
Du skall älska din nästa som dig själv. 
Något större bud än dessa finns inte”. 

Dessa verser sammanfattar att vi ska älska 
Gud, våra medmänniskor och oss 
själva. Vi får inte glömma bort oss 
själva i detta. Att vara kärleksfull mot 
sig själv kan vara svårt ibland, men det 
är så viktigt och nödvändigt. I likhet 
med detta budskap står följande skrivet 
i första Johannesbrevet kapitel 4 vers 
11–12: ”Mina kära, om Gud har älskat 
oss så, måste också vi älska varandra. 
Ingen har någonsin sett Gud. Men 
om vi älskar varandra är Gud alltid i 
oss, och hans kärlek har nått sin full-
het i oss”. 

Utifrån dessa verser förstår vi att Gud kan 
låta sin kärlek få spira genom oss och 
att vårt uppdrag är att sprida kärlek 
här på jorden. Så låt dessa bibelord få 
ge uppmuntran till att fortsätta möta 
dina medmänniskor med kärlek.

MALIN PETTERSSON

En hälsning från På G
-söndagsskola för de lite äldre barnen

En trappa upp, i rummet Ängen, träffas 
vi när gudstjänsten pågår i kyrksalen. 
Tidigare har vi träffats varje söndag 
förutom lov. Denna termin träffas vi 
varannan söndag, vi är helt enkelt för 
få ledare. Men kul har vi i alla fall när 
vi ses! Dessutom en riktig mysig och 
rolig grupp barn. 

Vi brukar vara runt 5-10 perso-
ner. Vi börjar med ljuständning och 
andakt kopplad till söndagens tema. 
Det kan vara till exempel bibelläs-
ning, betraktelse, reflexion, musik och 
bön. Det ges även möjlighet att ställa 
frågor, vad betyder egentligen det där 
konstiga ordet? 

Efter andakten har vi någon aktivitet 
kopplat till söndagens tema. Det kan 
vara till exempel pyssel, bakning, spel, 
utmaningar, spårrunda och lekar. 

I söndags var temat änglar, då le-
tade vi efter änglar i tre olika rum. 135 

små, små pappersänglar var gömda och gav olika 
poäng beroende på vilken ängel, som hittades. Ett 
bytarkuvert ökade spänningen i letandet. Barnen 

fick sedan lämna in änglarna för att bli skyddad. 
Nästan alla änglar hittades, men några blev 
kvar. Det blir en fin hälsning till den som 
finner den senare i kyrkan.

Efter varje terminsavslutning har vi någon form 
av insamling till ett projekt. Förra året sålde 
vi sådant vi bakat och gav pengarna vidare till 

ett skolprojekt via Diakonia.
Det är så mysigt och härligt att vara ledare i På 

G. Vi önskar att vi kan bli fler ledare och att vi kan 
ha våra samlingar varje söndag. Så blir du sugen 
på att bli ledare, dra dig inte för att höra av dig!

LEDARNA I PÅ G  ELIN NORBERG OCH MARIA LUNDGREN



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]

NOVEMBER
4-6  Smaka & Se i Equme-

niakyrkan Linköping. 
Läs mer här intill!

12  Höstauktion i Led-
berg

DECEMBER
9  Konsert med Revoice 

i Baptistkyrkan
16 09.30 Barnmusiken har 

terminsavslutning

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

Smaka och se i Equmeniakyrkan
4-6 november äger ungdomskon-
ferensen Smaka och se rum i 
Equmeniakyrkan Linköping. 
Temat för denna konferens 
är Hopp och ungdomar från 
flera olika orter samlas för att 
tillsammans ha en helg fylld av 
aktiviteter och gemenskap. Un-
der fredagen sker incheckning 
vid Katedralskolan och Equme-
niakyrkan som sedan följs av 
kick off i kyrksalen, café-häng 
och kvällsmöte. Under lörda-
gen väntar frukost, seminarier, 

aktiviteter, soxwarsturnering, 
ungdomsmöte och konsert! 
Konferensen avslutas sedan på 
söndagen med en gudstjänst. 
Kvällsmötena under fredagen 
och lördagen är öppna sam-
lingar, likaså konserten under 
lördagskvällen. Under dessa 
samlingar får vem som helst 
komma. Vi tror och hoppas att 
detta ska få bli en minnesvärd 
ungdomskonferens som verkli-
gen bringar med sig hopp!

MALIN PETTERSSON

I år arrangerar Equmenia Öst 
ett nyårsläger som heter PÅ 
RIKTIGT! Lägret kommer 
äga rum mellan den 29 decem-
ber-1 januari på Långserums 
Fritidsgård. De sju Equme-
niaföreningar som deltar på 
lägret är Linköping, Rimforsa, 
Jönköping, Habo, Nässjö, Växjö 
och Vaggeryd. Nyårslägret kom-
mer innehålla lek, gudstjänst, 
seminarier, party och såklart 
ett hejdundrandes nyårsgalej 
för att fira in 2023! Som ni 
hör kommer detta bli kul, men 
framför allt roligt! Anmälan görs 
via Equmenia Östs hemsida 
https://equmenia.se/kalender/
nyarslager-pa-riktigt/. Sista 
anmälningsdatumet är 20e no-
vember. Hoppas just DU vill 
med!

MALIN PETTERSSON UNGDOMSLEDARE

Nyårsläger
Varannan fredag, udda veckor, 
är det Grandios. Under dessa 
fredagskvällar träffas ungdomar, 
som går i högstadiet eller gym-
nasiet och gör olika aktiviteter 
tillsammans i Equmeniakyrkan 
Linköping. Kvällarna brukar 
oftast starta med några lära-
känna-lekar, för att på så sätt 
bjuda in de, som kanske är där 
för första gången. Därefter följs 
kvällen av en mängd varierande 
aktiviteter. Innan fikat ges vid 
21-tiden är det andakt. Efter 
andakten och fikat finns möjlig-
het till att hänga kvar i kyrkan, 
även in på småtimmarna! 

MALIN PETTERSSON UNGDOMSLEDARE

Grandios

Varje fredag (med undantag för 
vissa söndagar) kl 16.00-18.15 
träffas konfirmander och ledare 
i Equmeniakyrkan Linköping. 
I år har vi slagit ihop oss med 
Vikingstads Missionsförsamling 
och tillsammans är det 12 kon-
firmander, som ska konfirmeras. 

Vårt upplägg för fredagsefter-
middagarna är att vi börjar med 
fika följt av undervisningspass 
med diskussion i smågrupper. 
Vi gör också olika aktiviteter 
och lekar och avslutar kvällen 

med en andakt. 
Undervisningen har hittills 

berört teman så som skapad, 
familj, självkänsla, bibel, guds-
tjänstens delar, Gud och vänner. 
Vi har även hunnit med en 
konfahajk i Vikingstad samt 
bibelutdelning. Vi som är med 
som ledare och hjälpledare är 
Marcus Lind, Gustav Gill-
sjö, Malin Pettersson, Mathias 
Holmgren, Malin Persson, Ing-
rid Bergström och Elliot Svärm. 

MALIN PETTERSSON UNGDOMSLEDARE

Konfagruppen är igång! 
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Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Equmeniakyrkan

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

ovisshet - om den oväntade nåden. Läs 
mer på sidan 4.

30 SÖNDAG 20:e efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst
 Att leva tillsammans. Marcus Lind. 

Leif Larsson, orgel. Kyrkkaffe.
18.00 Konsert med Mats Jansson
 Bachs vältempererade klaver 300 år. 

Läs mer på sidan 3.

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. Läs 

mer på sidan 11.

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. Barnvälsignelse. Kyrk-
kaffe.

7 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan

8 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Anders Frostenson i ord och ton. Anders 

Nilsson.

10 TORSDAG
18.00 Vad händer med klimatet?
 Föredrag med Christian Svensson, 

Linköpings Universitet. Se sidan 13.
12 LÖRDAG
10.00 Församlingens årsmöte
 i Baptistkyrkan.
16.00 Scouternas julmarknad
 i kapellet, Ledberg.
13 SÖNDAG före Domssöndagen
11.00 Gudstjänst med årshögtid, alla 

åldrar och nattvard
 Vaksamhet och väntan. Marcus Lind. 

Leif Hagström, orgel. Barnkören Joy. 
Kyrkkaffe.

17 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Romernas liv på Balkan i skuggan 

av kriget i Ukraina.  Jörgen Ljung, 
universitetslektor. Läs mer på sid 7.

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

20 SÖNDAG Domssöndagen
11.00 Gudstjänst
 Kristi Återkomst. Lars Hermansson.  

Lars Hesselstrand, orgel. Kyrkkaffe.

21 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan

22 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Livat på landet! Emma och Daniel 

Dahlberg.

25 FREDAG
18.00 Equmenias julmarknad
 Läs mer på sidan 6.

27 SÖNDAG 1:a i Advent
11.00 Gudstjänst
 Ett nådens år. Marcus Lind. Kören. 

Christina Birgersson Okkels, orgel. 
Kyrkkaffe.

December
1 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Psalmboken – en guldgruva! Sverker 

Linge, kyrkoherde emeritus. Läs mer 
på sidan 7.

4 SÖNDAG 2:a i Advent
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Guds rike är nära. Leif Hagström, 

orgel. Kyrkkaffe.

6 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Adventssång med kaffe. Eva Milton, 

Christina Birgersson Okkels, Malin 
Pettersson.

9 FREDAG
20.00 Konsert med Revoice
 i Baptistkyrkan.

11 SÖNDAG 3:e i Advent
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Bana väg för Herren. Lars Hermans-

son. Christina Birgersson Okkels, 
orgel. Lovisa Hällgren och Elin 
Gardström, sång. Kyrkkaffe.

15 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Jul, jul, strålande jul…och en extra pep-

parkaka! Julpatrullen, församlingens 
sångfåglar. Läs på sidan 7.

16 FREDAG
20.00 Ekumenisk bön- och lovsångsmässa
 i Domkyrkan. Andens frukt: Glädje.

Gudstjänster och möten

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

18 SÖNDAG 4:e i Advent
16.00 Vi sjunger in julen
 Församlingens körer, instrumentalis-

ter och solister.

24 LÖRDAG Julafton
11.00 Julbön med julspel
12.00 Gemensamt julfirande
 Läs mer på sidan 6.

25 SÖNDAG Juldagen
07.00 Julotta i Baptistkyrkan
 Jesu födelse. Eva Milton.

26 MÅNDAG Annandag Jul
11.00 Gudstjänst
 Martyrerna. Marcus Lind. Lars Hes-

selstrand, orgel.

31 LÖRDAG Nyårsafton
16.00 Nyårsbön

Januari
1 SÖNDAG Nyårsdagen
11.00 Gudstjänst
 I Jesu namn. Lars Hermansson. Chris-

tina Birgersson Okkels, orgel.

6 FREDAG Trettondedag Jul
16.00 Gudstjänst
 Guds härlighet i Kristus. 

8 SÖNDAG 1:a efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Jesu dop. Kyrkkaffe.

15 SÖNDAG 2:a efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Livets källa. Kyrkkaffe.

17 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Från söndagsskola till Universitet. Staf-

fan Hejdegard.

22 SÖNDAG 3:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Jesus skapar tro. Kyrkkaffe.

29 SÖNDAG 4:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Jesus är vårt hopp. Kyrkkaffe.

31 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Från Marseljäsen och Beethovens 9:a 

till I natt jag drömde något som... 
Ett  program i ord och ton med Rolf 
Vårdstedt.

Februari
5 SÖNDAG Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst
 Uppenbarelsens ljus. Kyrkkaffe.
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Lambohovskyrkan

Oktober
30 SÖNDAG
18.00 Taizégudstjänst Marcus Lind.

November
2 ONSDAG
08.30 Mässa

6 SÖNDAG
18.00 Minnesgudstjänst
 Lambohovs kyrkokör framför musik 

i allhelgonatid.
10 TORSDAG
18.00 Lovsångsmässa
 Konfirmander och ledare i pastoratet 

medverkar.
13 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
15.30 Jazz i Lambohov
 Kostnad 100 kr inklusive fika.
16 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

27 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa
 Lambohovs kyrkokör medverar.
30 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

December
4 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa Bernt Åkerblad
7 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

11 SÖNDAG
10.00 Luciagudstjänst
 Lambohovskyrkans barngrupper 

medverkar.
15 TORSDAG
18.00 Lovsångsmässa
 Konfirmander och ledare i pastoratet 

medverkar.
18 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst

24 LÖRDAG Julafton
23.00 Midnattsmässa

26 MÅNDAG Annandag Jul
15.30 Jazz i Lambohov - Julspecial

Januari
6 FREDAG
17.00 Trettondedagsmusik

8 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

15 SÖNDAG
10.00 Familjegudstjänst med julgrans-

plundring

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 t.o.m 8 dec.

Klimatsmart

Klimatet är idag på allas läppar, och vi alla undrar 
vad som händer. Hur ska det gå, hur påverkar detta 
mig och mina barn och barnbarn?

Christer Svensson, professor emeritus vid 
Linköpings Universitet. hoppas att på ett 
pedagogiskt sätt kunna förklara hur våra 
växande utsläpp av koldioxid och andra 
växthusgaser påverkar klimatet genom 
växthusgaseffekten.

Han diskuterar även IPCCs arbete 

VÅRT SOLCELLSSYSTEM INVIGDES under högtidliga former 
vid kyrkkaffet söndagen den 10 mars år 2019. 
Hur har det gått sedan dess? Produktionen 
senaste året, från 1 augusti 2021 till 31 juli 
2022 fördelat på årets månader kan ses i 
figuren nedan. Hur mycket blev det? Totalt 
producerades 41297 kWh el. Under samma 
period förbrukade vår kyrka totalt 174013 
kWh till ett pris av 390 300 kr inklusive nät- 

Elproduktionen vid solcellssystemet från 1 augusti 2021 till 31 juli 2022. 
Månaderna aug-dec är från 2021, jan-juli från 2022. Den högsta stapeln 
för månaden juni är 6612 kWh hög.

Solcellerna gör miljönytta och stärker ekonomin

och effektavgifter, vilket är mindre än 202811 
kWh som förbrukades år 2019. Vi har alltså 
lyckats spara el jämfört med tidigare, vilket är 
mycket positivt. Dessutom, utan solel skulle 

förbrukningen varit en fjärdedel högre. Om 
vi sätter solceller på resten av taket skulle vi 
kunna rejält minska den årliga elkostnaden.

HUR MYCKET ÄR SOLELEN senaste året värt i kronor? Sva-
ret är ca 80 000 kr där vi har tagit hänsyn till 
att elpriset varierade månad för månad under 
perioden. Högsta priset inklusive skatt och 
MOMS var i december 2021 med 3kr/kWh, 
genomsnittet under perioden var ca 2 kr/
kWh. Jämför med 2019 då priset låg mellan 
1,10 – 1,20 kr/kWh. inbesparad elkostnad. 
Att ha egna solceller har blivit ännu viktigare 
ekonomiskt med dyrare el. Miljönyttan kan 
uppskattas till ca 28,9 ton mindre koldioxid 
om denna mängd el exporteras till Tyskland. 
Sverige har ju ett stort elöverskott som ex-
porteras och vi bidrar till detta. Vi kan vara 
stolta över vårt solcellssystem som kommer att 
producera el, göra miljö- och klimatnytta, och 
hjälpa till med vår kyrkas ekonomi i många år 
framöver. Vi bör även utreda möjligheten att 
sätta upp fler solceller på resten av taket för att 
minska våra elkostnader och öka miljönyttan 
kommande år.

PETER FRITZSON

och vad som görs och kan göras för att 
motverka klimatkrisen.

Föreläsning i Equmeniakyrkan torsdag 
10 november kl 18.00. Föreläsningen har getts 
tidigare, april 2022, i samarbete med bl.a. 
Folkuniversitetet, och det skrevs om den 
i en artikel i Corren.

Välkomna! 
EQUMENIAKYRKAN GENOM MIR-GRUPPEN

(MIR= MILJÖ, INTERNATIONELLT, RÄTTVISA)

Föreläsning: Vad händer med klimatet?



”
”Kvinnan avslutar med 
att hälsa och tacka alla 
som stödjer turkbältet 
med gåvor och böner.” 

På klotet

På klotet | Internationellt fokus i vår församling
Inblick från turkbältet i Centralasien
I SLUTET AV AUGUSTI HADE VI som jobbar med interna-
tionellt fokus i församlingen förmånen att få 
besök av en kvinna från turkbältet. Det är inte 
första gången som hon är i Sverige, hon var 
på besök för ca 25 år sedan för att berätta om 
hur det är att leva som kristen i ett land som 
styrs av kommunism och diktatur. 

Kvinnan är född och uppvuxen i ett land 
där ca 90% av landets invånare är muslimer. 
Hon växte upp i en familj som är religiösa 
muslimer. När kvinnan var runt 20 år och 
studerade på universitet kom det en besökare 
till skolan från ett västerländsk land som 
berättade om evangeliet. Kvinnan från turk-
bältet blev nyfiken på Jesus och började att 
söka efter svar på sina frågor som hon hade 
haft under många år. Varje söndag började 
kvinnan åka till en kyrka som låg tre timmars 
tågresa bort från staden hon bodde i. När 
hon kom fram till söndagsgudstjänsten hade 
hon en stark längtan efter att få höra pastorn 
predika Guds ord.

KVINNANS FAMILJ BLEV INTE glad av att höra om hennes 
nyfikenhet på Jesus och började misshandla 
henne. Upprepade gånger misshandlades hon 
så svårt att hon tappade medvetandet. Trots 
allt hot, våld och förtryck från familjens håll 
fortsatte hon att gå till kyrkan och elden brann 
starkare och starkare i henne. Kvinnan bad till 
Gud varje gång hon utsattes för denna typen 
av förtryck och våld att Gud skulle förlåta 
människorna som gjorde henne illa. Trots allt 
elände kände kvinnan medlidande och kärlek 
till dessa människor. 

Kvinnan berättar också om otroliga hän-
delser där Gud har varit med och visat sina 

mirakel. Bland annat berättar kvinnan om alla 
tågbiljetter som hon egentligen inte hade råd 
med, men på olika sätt hjälpte Gud henne så 
hon kunde köpa tågbiljetter för att åka till 
söndagsgudstjänsten. 

Idag är kvinnan medlem i en underjordisk 
kyrka som lever under förföljelser. Försam-
lingens medlemmar träffas olika tider olika 
dagar för att inte bli upptäckta av polisen. 
Det händer ofta att flera sådana underjordiska 

kyrkor får betala höga summor av böter och 
församlingens ledare blir fängslade när de 
blir upptäckta av polisen. Det finns några få 
registrerade kyrkor i landet, men de är under 
ständig uppsikt.

TILLSAMMANS MED FÖRSAMLINGENS medlemmar hjälper de 
behövande med mat, just nu de boende på 
ett mentalsjukhus. Där får de oftast väldigt 
lite mat, till exempel grönsakssoppa med en 

potatis och en liten brödskiva i varje måltid. 
Kvinnan förklarar också att för två år sedan 
hade människorna inga kläder på sig mer än 
bara sjukhusrockar, för staten ville inte lägga 
pengar på att ge dem vanliga kläder. På vintern 
när det är minusgrader och väggarna är dåligt 
isolerade i sjukhuset frös de. Tack vare pengar 
från Equmeniakyrkan kan församlingen 
hjälpa människorna här  nu. 

Kvinnan avslutar med att hälsa och tacka 
alla som stödjer turkbältet med gåvor och 
böner. Fortsätt att be för kvinnan och försam-
lingen i arbetet med personer som samhället 
har glömt bort att hjälpa.

ALEXANDRA LÖNNBORG

I augusti hade gruppen som jobbar med internationellt fokus i församlingen 
förmånen att få besök av en kvinna från turkbältet som berättade om hur 
det är att leva som kristen i ett land som styrs av kommunism och diktatur.

VI HAR NU FÅTT LITE ÅTERKOPPLING med bilder från det barn 
och ungdomsläger vår vänförsamling hållit i 
sommar. Vi har sedan många år stöttat med 
ca 500 Euro som används för att barn från 
fattiga familjer ska kunna vara med på lägret 
trots att de inte kan betala någon lägeravgift. 
Lägret hålls på den fina lägergården Nuud-
saku som ligger i södra Estland strax söder 
om Viljandi.

Lägret pågick 18-20 juli Det var ca 50 
deltagare varav ca 10 ledare och funktionärer.
Man satsar mycket tid på bibelstudier i olika 
stora grupper och ibland uppdelat efter ålder.

Musik är också en viktig programpunkt 
där man har förmånen att ha mycket skick-
liga ledare ex.vis Heili Meibaum som arbetar 
proffesionellt som musiker men gärna hjälper 
till på lägren.

Pastor Aarne Kant med fru Ulle leder lägret 

Sommarläger på Nuudsaku i Estland



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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och olika studiegrupper.
Den pensionerade tidigare pastorn 

Johannes ses också på en del av bilderna.
Lägergården ligger alldeles intill en 

liten sjö med fint vatten där man badar 
flitigt när vädret är bra. Vi ser också 
bilder från lägerbål där lekar och sång 
är vanliga.

Vi som har varit på lägergården 
någon eller några gånger längtar dit 
när vi ser gården och vännerna som 
vi känner väl. Vi kan också glädjas åt 
att gården är så fin nu, den har rustats 
upp från ett mycket dåligt och enkelt 
tillstånd efter Sovjettiden när Estland 
blev fritt. Linköpings Baptistförsamling 
bidrog under de första åren med stora 
ekonomiska bidrag.

LASSE ERIKSSON



EKONOMIBREV B
Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

Sista sidan

Wisdom är en av de församlingsmedlemmar som tidigare 
hade sitt andliga hem i Baptistkyrkan. Här följer en 
intervju via mail.

Berätta lite om dig själv och vägen till Linköping!
Jag heter Wisdom och kommer från Ghana i 
Västafrika. Jag kom till Sverige för att studera 
på Linköpings universitet 2009. Nu jobbar jag 
som universitetslektor och docent i industriell 
miljöteknik.

Jag kommer från en familj med tre andra 
syskon och jag är den yngste. Båda mina 
föräldrar är lärare.

Den kristna tron, hur kom den in i ditt liv och hur har 
den utvecklats?
Den kristna tron kom tidigt in i mitt liv, då 
jag föddes i en kristen familj. Den utvecklades 
mer i skolan efter det hela vägen till univer-
sitetet i Ghana. När jag kom till Sverige var 
jag ensam och detta gav mig till och med tid 
att utveckla en djupare kristen tro med andra 
som jag träffade här.

Församlingslivet, hur har det sett ut och har du speciella 
uppgifter nu?
Jag har varit en mycket aktiv medlem i 
baptistförsamlingen och tagit på mig flera 
roller från att vara med i kören till att sitta 
i ledarstyrelser. När pandemin kom var det 
svårt och många kyrkor flyttade online. När 
vi nu har slagit samman församlingarna till 
Equmeniakyrkan ser jag fram emot mer aktivt 
deltagande och roll i den nya konstellationen.

Tankar om församlingen nu? Något du saknar eller 
önskar vi gör eller får mer av?
Jag tror att kyrkan är en mycket viktig plats 
för många människor att växa, inte minst de 
barn som är framtida generationer. För att 
detta ska hända måste det finnas aktiviteter för 
alla åldrar och speciellt barn för att engagera 
dem i kyrkan..

Tack Wisdom att du ville dela med dig något om 
dig själv och ditt liv .Vi önskar dig och din 
familj allt gott och Guds välsignelse.

ELSA HERMANSSON

Medljusredaktionen möter Wisdom Kanda 
Wisdom Kanda berättar för Medljusredaktionen om sitt engagemang i Equmeniakyrkan Linköping.

”
”Jag tror att kyr-
kan är en mycket 

viktig plats för 
många männis-
kor att växa, inte 

minst de barn 
som är framtida 
generationer..”

Wisdom Kanda


