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2. Att församlingen 2028 ska vara fri från 
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N är jag för sju år sedan började min 
första tjänst i dåvarande Linköpings 
Missionsförsamling fick jag höra att 

snart skulle allt vara på plats och en mer ”normal” 
tillvaro infinna sig. Bakgrunden var att dåvarande 
församlingsmusikern blivit långtidssjukskriven 
och ungdomsledaren precis sagt upp sig. Efter 
hand insåg jag att i en församling av vår storlek är 
förändring mer av normaltillstånd än någonting 
annat. Så har det också varit under det verksamhetsår 
som sammanfattas i denna berättelse. Ett år som 
inleddes med pandemi, restriktioner och anställda 
som var korttidspermitterade samtidigt som det var 
det första verksamhetsåret för den nya gemensamma 
församlingen Equmeniakyrkan.

Samtidigt som vi betraktar pandemin som över 
finns alltid en viss risk att den kan återkomma. Vi kan 
också konstatera att en del saker förändrats permanent 
som en konsekvens av pandemin. Detta rymmer 
beteenden på både individnivå och i samhället i 
stort. Dock kan vi konstatera att mycket av behoven 
i samhället är oförändrade. Människor är kanske till 
och med mer än tidigare i behov av nära gemenskap 
med andra och att känna tillhörighet och mening 
i livet. Därför tror vi att vårt uppdrag som kyrka är 
oförändrat även om en del former och arbetssätt kan 
komma att behöva förändras under de kommande 
åren.

Marcus Lind

INLEDNING
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GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR
Under hela verksamhetsåret har vi kunnat fira 
gudstjänst som vanligt. Under de perioder som 
restriktioner och rekommendationer ägt rum så har 
dessa inte påverkat det faktiska antalet som kunnat 
fira gudstjänst. Under december-januari rådde starka 
rekommendationer och i praktiken var det också 
många som var sjuka. Även de som var friska höll 
sig hemma i större utsträckning varför de som ändå 
valde att samlas till gudstjänst på plats kunde göra 
detta utan att behöva trängas.

Predikanter vid gudstjänster i Equmeniakyrkan 
Linköping under verksamhetsåret:

• Marcus Lind – församlingskollegiet (18 gånger)
• Maria Linder – församlingskollegiet (15 gånger)
• Lars Hermansson – församlingskollegiet (5 

gånger)
• Saoud Bahhi – pastor, Equmeniakyrkan 

Linköping (5 gånger)
• Eva Milton – församlingskollegiet (2 gånger)
• Helen Olsson - präst i Domkyrkan (2 gånger)
• Staffan Hejdegard – pastor, Equmeniakyrkan 

Linköping (1 gång)
• Rikard Roitto – pastor, Equmeniakyrkan 

Linköping (1 gång)
• Bernt Åkerblad – pastor, Equmeniakyrkan 

Linköping (1 gång)

• Anna Rangsjö – lekmannapredikant, 
Equmeniakyrkan Linköping (1 gång)

• Jonas Blidelius – lekmannapredikant, 
Equmeniakyrkan Linköping (1 gång)

• Emma Gunnarsson – pastorskandidat (1 gång)
• Lena Bergström – pastor och evangelist i 

Equmeniakyrkan (1 gång)
• Cecilie Larsen – pastor i Equmeniakyrkan (1 

gång)
• Andreas Weister Andersson – pastor i 

Johanneskyrkan (1 gång)
• Mattias Sennehed – studentpastor (1 gång)

Män predikade vid 34 tillfällen och kvinnor vid 23 
tillfällen. 

Trots att covid-19-pandemin varit närvarande 
under större delen av verksamhetsåret har vi ändå 
kunnat samlas till gudstjänster så gott som hela 
året. Sjukdomen slutade klassas som allmänfarlig 

den 1 april 2022 och de större restriktioner gällande 
allmänna sammankomster upphörde i februari. Vi har 
dock med undantag av sommargudstjänsterna valt 
att fortsätta livesända söndagens gudstjänster. Det är 
inte lika många som tittar på sändningarna som under 
pandemins tuffare faser men 30-40 uppkopplingar 
brukar det vara under en vanlig gudstjänst. Samt 
ytterligare som tar del av gudstjänsten i efterhand. 
Enligt statistiken är en övervägande del av de som 
deltar i webbsändningarna 60 år och äldre och vi 
ser att de främst fyller funktionen att tillgängliggöra 
gudstjänsten för människor som annars inte hade haft 
möjlighet att delta i dessa på plats.
Genomsnittligt gudstjänstdeltagande på plats över 
verksamhetsårets månader har varit följande:

2021 September 135 st
Oktober 142 st
November 218 st
December 114 st

2022 Januari 62 st
Februari 94 st
Mars 164 st
April 127 st
Maj 140 st
Juni 82 st
Juli 64 st
Augusti 72 st

Det vi kan se är att antalet gudstjänstdeltagare 
fortfarande ligger under det vi hade i 
Baptistförsamlingen och Missionsförsamlingen före 
pandemin och sammanslagningen. Vi närmar oss 
dock ett högre medelantal under terminerna och kan 
se att det över tid ändå ser ut att öka.

Gudstjänstteman
Vi inledde verksamhetsåret med en serie om 
återuppbyggande. Genom olika nedslag i Bibeln sökte 
vi paralleller i historien för att tillsammans ta reda på 
hur Gud ville använda oss i den tid av återsamlande 
som vi upplevde efter pandemin. Under fastan 2022 
tog vi fram ett material om Andens frukter som också 
fick bli gudstjänsttemat under fasteperioden.

I år nådde vi också upp till målet att fira gudstjänst 
med alla åldrar vid sex tillfällen mot tidigare fem. Tre 
gånger under hösten och tre under våren.

Nattvard vid andakter och gudstjänster
I samband med söndagens gudstjänst har vi firat 
nattvard en gång per månad. Utöver detta har vi 
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under ett antal månader både höst och vår också firat 
nattvardsandakt varannan måndag i Baptistkyrkan.

Stilla veckan och Påsk
Vi inledde stilla veckan med andakter måndag-onsdag. 
På skärtorsdagen firade vi getsemanegudstjänst samt 
gudstjänst på långfredagen och påskdagen. Det var 
stor glädje att alla dessa samlingar kunde göras på 
plats. Fottvagning på getsemanegudstjänsten kunde 
också komma tillbaka som ett av de annorlunda 
momenten denna gudstjänst.

Det kommande verksamhetsåret
Inför det kommande verksamhetsåret är stämningen 
hoppfull. De flesta restriktionerna är i skrivande stund 
hävda tack vare god vaccinationstäckning. Vi hoppas 
att det förblir så och att smittspridningen fortsätter på 
en låg nivå. En stor utmaning framöver är att hitta 
gemenskapen i den nya gemensamma församling 
som formats under året. Den andra stora utmaningen 
är att hitta hur vi på bästa sätt firar gudstjänster 
framöver. Vi kan se både för- och nackdelar med 
det digitala gudstjänstfirandet. Det möjliggör för 
fler att fira gudstjänst som annars inte hade kunnat 
göra det men vetskapen att vem som helst kan 
observera gudstjänsten påverkar också de som firar 
på plats i rummet. Vi behöver utvärdera, fundera och 
be över hur vi vill och ska hantera detta framöver i 
vår församling. Inte minst utifrån vårt långsiktiga 
mål om att fördubbla det genomsnittliga antalet 
gudstjänstdeltagare.

Marcus Lind 

KONFIRMATION
Årets konfirmandgrupp bestod av femton 
konfirmander från Equmeniakyrkan Linköping och 
en från Equmeniakyrkan Skeda. Hanna Törnberg, 
Maria Linder, Mathias Holmgren, Stina Holmgren 
och Åsa Nyström var ledare. Konfirmanderna möttes 
tre fredagar och en söndag i månaden. I år kunde hela 
konfirmationsläsningen genomföras på plats istället 
för digitalt, eftersom inga pandemi-restriktioner fanns. 
Dock fanns det under hösten en rekommendation om 
att fortsatt hålla avstånd vilket gjorde att vi fortsatte 
ha fika, undervisning och andakt i den större lokalen 
Ängen och lekar utfördes med ännu större avstånd 
i musiksalen. Detta påverkade gruppdynamiken 
och samhörigheten något. Efter februari togs den 
rekommendationen bort, vilket gav större flexibilitet 
till undervisningen och mer möjlighet att ”hänga”.

En hajk genomfördes traditionsenligt i Skeda 2021-
10-02 – 03 och biblar delades ut på gudstjänsten i 

Linköping 2021-10-10 – på båda helggudstjänsterna 
medverkade konfirmanderna, vilket gav mersmak 
och ledde till frekvent gudstjänstmedverkan resten 
av läsåret. 2022-04-29 – 2022-05-01 genomfördes 
ett förkortat konfaläger på Östgötagården, vilket 
föräldrarna hade önskat då konfirmanderna haft 
mycket skolfrånvaro på grund av pandemin. Vanligtvis 
brukar den avslutande konfa-festen inklusive 
nattvardsfirande ske i Equmeniakyrkan Skeda, men 
då den var uthyrd ägde hela konfirmationshelgen 
rum i Equmeniakyrkan Linköping 2022-05-21 – 22. 
I samband med detta döptes tre konfirmander och sju 
stycken blev medlemmar i församlingen.

Maria Linder

T-GRUPPER
T-grupp är en mindre gemenskap att samlas i, oftast 
i hemmen. I T-gruppen delas gemenskap, ofta kring 
en enkel måltid, man delar samtal kring vardag och 
tro samt ber tillsammans. Under året har T-grupperna 
återigen utmanats av pandemin. En del grupper 
fortsätter träffas under säkra former trots pandemin 
medan andra grupper tar paus. Under året har de flesta 
grupper kommit igång med sin verksamhet igen. Idag 
finns det 11 T-grupper i församlingen. T-gruppen ger 
möjlighet till att få finnas i ett litet mindre sammanhang 
och på så vis fördjupa församlingsgemenskapen och 
tron. T-grupperna kan på så sätt vara ett redskap i att 
bygga vår nya stora församling. Är du intresserad av 
att delta i en T-grupp är du välkommen att ta kontakt 
med någon av oss. T-gruppsinspiratörerna Eva 
Elander och Viveka Filipsson.

Viveka Filipsson

EKUMENIK
Det ekumeniska klimatet i Linköping har varit fortsatt 
gott under året som gått. Vår upplevelse är att vi på 
flera sätt befinner oss mitt på den ekumeniska kartan. 
Både geografiskt, teologiskt och liturgiskt där vi är 
den av de klassiska frikyrkorna som står såväl den 
lutherska som katolska och ortodoxa kyrkan närmast.

Vår föreståndare Marcus Lind avgick under året som 
ordförande för Linköpings Kristna Råd efter två år 
på posten. På grund av den pågående pandemin fick 
flera av årets ekumeniska samlingar ställas in. Detta 
gällde t.ex. korsvandringen på långfredagen och 
det gemensamma pingstfirandet som vi deltagit i de 
senaste åren.

När det gäller våra samarbetsavtal så har arbetet med 
Domkyrkan och S:t Lars församling fortgått men ingen 
mässa i gemenskap har firats på grund av aktuella 
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restriktioner. Avtalet gick ut sista december 2021 och 
vi hade för avsikt att få till ett nytt avtal under våren 
då ny domprost tillträdde i Domkyrkoförsamlingen i 
slutet av januari. Den nya domprosten tyckte dock inte 
att det behövdes ett avtal för den form av samarbete 
som vi har i dagsläget och förordade istället ett fortsatt 
gott samarbete utan formellt avtal. Detta var inte 
vad vi i församlingen hade önskat då vi ansåg att ett 
avtal medför kontinuitet och gör samarbetet mindre 
personberoende. Samtidigt har vi tillsammans med de 
andra två församlingarna försökt se möjligheter även 
i detta och kommer därför att i oktober 2021 prova 
att fira en kvällsmässa i gemenskap. Förhoppningen 
är att stärka gemenskapen mellan församlingarna och 
på så vis förankra samarbetet mer i församlingarna än 
mellan de anställda.

Församlings¬föreståndaren har regelbundet träffat 
församlingsherdarna från respektive församling. 
Församlingsstyrelsen och församlingsråden från de 
svenskkyrkliga församlingarna träffades i mars 2021.

Marcus Lind

LEDNINGSGRUPP MUSIK
För Ledningsgrupp Musik har detta verksamhetsår 
varit ett klart annorlunda år, då vi behövt vara betydligt 
mer praktiskt inriktade än vanligt under tiden vi stått 
utan församlingsmusiker. Detta har varit utmanande 
och  en ögonöppnare för hur mycket som ryms inom 
vår församlings musikliv som har skötts av en och 
samma person.

Vårt arbete har fått fokusera på att ordna med musiker 
till våra gudstjänster. I detta har vi varit mycket 
tacksamma för alla de musikaliska förmågor som 
finns i vår församling och inte minst för våra stabila 
organister. Vid sidan om gudstjänstverksamheten 
har vi fått stötta körrådet i att hitta lösningar för 
församlingskören och vem som leder den. Under 
våren fortsatte det arbete som Johan Gunnarsson 
tillsammans med hjälp av flera andra i församlingen 
gjort för att få till en reparation av orgeln, en reparation 
som förhoppningsvis blir av inom en snar framtid och 
resulterar i att orgeln kan visa sin fulla potential.

Vi har också fått vara med i rekryteringen av ny 
församlingsmusiker och vi är mycket glada att 
nu ha fått Christina Birgersson Okkels till oss. 
Med erfarenheterna från det senaste året har vi en 
större förståelse för det arbete hon kliver in i och 
vilken stöttning hon kan behöva av oss och av hela 
församlingen.

Daniel Grönbäck

Revoice
Revoice är en gospelkör för unga vuxna på cirkaa 45 
medlemmar som övar varje onsdag i Equmeniakyrkan. 
Vi välkomnar alla som vill vara med i den givna 
ålderskategorin och samlar många studenter i vår 
verksamhet. Vårt syfte med kören är att vara en 
mötesplats för unga vuxna och att vi genom musiken 
ska få beröra människor och tjäna Gud. 

Läsåret 21/22 gjorde kören en nystart efter att ha 
tvingats till uppehåll under pandemin. Anna Weister 
Andersson tog över rollen som körledare och vi 
inledde terminen med övningar i Baptistkyrkan på 
grund av restriktionerna som fortfarande då rådde. 
Då lokalen var större kunde vi sprida ut oss och 
hålla avstånd. I mitten av september deltog vi i en 
gudstjänst i Equmeniakyrkan och veckan efter kunde 
vi återuppta våra övningar i kyrkans musiksal då 
restriktionerna hävts. I mitten av november höll vi i 
en mycket välbesökt konsert i Johanneskyrkan och 
terminen avslutades en månad senare efter medverkan 
i vi sjunger in julen i Equmeniakyrkan. 

Vårterminen blev tyvärr förkortad igen då pandemin 
ännu en gång stoppade oss från att mötas. Terminen 
kom dock igång i början av februari och vi rullade 
därefter på med en intensiv vår. Vi hade en gemensam 
kördag med kören Joy med medverkan i gudstjänsten 
i Equmeniakyrkan dagen efter. I april stod vi för 
musiken i den Ekumeniska bön- och lovsångsmässan 
i domkyrkan och vi avslutade terminen i maj genom 
en egen konsert i Baptistkyrkan. 

Lovisa Kienzler

LEDNINGSGRUPP DIAKONI, OMSORG, 
SAMHÄLLE
Verksamhetsåret startade glädjande nog med 
att grupper som Värkliga människor, SFA, 
Gemenskapseftermiddag och RPG kunde träffas igen. 

På äldreboenden och servicehus var vi återigen 
välkomna, med vissa restriktioner. Besöken på 
Bullkyrkan kunde också återupptas.

Ledningsgruppen ansvarade för en gudstjänst i oktober 
då Cecilie BS Larsen, samordnare för Eurasien inom 
Equmeniakyrkans internationella arbete, predikade 
och delade berättelser om situationen för kristna i det 
området.

Den årliga utdelningen av julblommor till alla som 
fyllt 80 år sköttes av kretstjänare och församlingens 
anställda, besök som är uppskattade och de blommor 
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som några av församlingens medlemmar dekorerar 
ger en tydlig hälsning från församlingen.

Årets gemensamma julfirande blev av det lite enklare 
slaget, med en julsmörgås i stället för julmat. Men 
gemenskap, julklapp och go-fika fanns med.

Församlingen har ett samarbete med Citykyrkan och 
Frälsningsarmén i det som heter Mathjälpen. Familjer 
i behov av stöd får varannan vecka en matpåse 
som fylls och delas ut i Citykyrkan. Vi bistår med 
volontärer men framför allt pengar och matvaror.

Församlingen fanns även med i ett tillfälligt projekt, 
”Vintervärme” som var tänkt att ge några timmars 
värme under de kallaste månaderna, för de som är 
bostadslösa. Det visade sig dock att det var en annan 
grupp av människor som kom än den tänkta.

Under sex veckor i somras kunde vi ha Öppet 
hus på tisdag och torsdag eftermiddag, med fika 
och gemenskap och något enkelt program, och en 
ansvarig värd från bland annat DOS, servicegrupp 
och jouransvariga pastorer. Värdefulla samlingar som 
det kom mellan fem och 15 personer till varje gång.

Under hela verksamhetsåret har församlingens 
Väntjänst varit aktiva. Väntjänsten är personer som 
har en extra omsorg om de som behöver få ett besök, 
ett telefonsamtal eller hjälp med något.

Ledningsgruppen har haft träffats varannan månad.

Gruppen Internationellt fokus har kommit igång med 
sitt arbete och bla inbjudit till en träff med en person 
som bor och verkar i turkbältet.

Nu ser vi fram emot ett verksamhetsår med möjlighet 
att inspirera till de träffar i de geografiska områdena 
vi har- ett fint tillfälle att lära känna varandra i 
närområdet och som vi tror ökar gemenskapen och 
tillsammanskapet i vår församling.

Eva Milton

Gemenskapseftermiddag
Med undantag för januari 2022 har vi åter kunnat träffas 
i Gemenskapseftermiddag. Glädjande nog har antalet 
deltagare ökat något och ca 30-40 personer har mötts 
varannan tisdag. Vår önskan är att varje människa ska 
bli sedd och bekräftad, och i den lite mindre gruppen 
är det lättare. Olika gäster är med i samlingarna och 
det goda samtalet finns runt kaffeborden.

Exempel på programinslag: Sång och musik har 
varit viktiga programinslag. ”I väntan på advent” var 
temat när Berit och Hans Eneroth gästade oss. Rolf 
Vårdstedts tema var ”Maria, Lucia, ljuset och lite till”. 

Bernt och Gösta Nylund tog oss med från ”Läsarsång 
till klassiska pärlor”.

Carina A Mattson berättade från sin bok ”Hembygden 
hälsar”. Maj Magnusson tog oss med på ”Skattjakt”. 
Bo Karlsson delade med sig av minnen från 
sitt polisliv. Birgitta Andersson talade om ”Den 
gudomliga kommunikationen - musik”. ”En livsresa 
från kulturscenen till en global missions- och 
biståndsresa” var temat då Mikael Joume från Hjärta 
till Hjärta besökte oss. Vårterminen avslutades med 
dikter och bilder av Birgitta Jakobsson under rubriken 
”Välkommen härliga vår!”.

Med sin värme och sitt engagemang har vännerna i 
Gemenskapseftermiddag bidragit till att samlingarna 
blivit något att se fram emot med glädje och 
förväntan. Att bli sedd och bekräftad är ledord vi 
söker förverkliga.

Irene Dahlberg

LEDNINGSGRUPP SERVICE
Vår målsättning är att vara en öppen kyrka full av liv 
och rörelse, en inbjudande atmosfär och värme. De 
grupper som sorterar under Ledningsgrupp Service 
betyder mycket för hur vår kyrka upplevs. De som 
arbetar i dessa grupper är ju till stor del ansiktet utåt.
Arbetet i grupperna är viktigt både för våra gäster och 
för församlingens ekonomi

Under det gångna året har många människor med 
glädje ställt upp i dessa viktiga arbetsuppgifter. Så 
småningom återgick vi till ”normala” rutiner eftersom 
restriktionerna lättade. Informationen har åter igen 
börjats bemannas av volontärer enligt schema.

Medelåldern är hög i våra grupper. Vi behöver bli fler, 
det är något som står högt upp på vår önskelista inför 
nästa år. Utmaningen är att få fler unga, medelålders 
och nyblivna pensionärer att engagera sig. Är vi fler 
så blir allt lättare. Arbeta tillsammans gör ju det lättare 
och roligare och så ger det oss en fin gemenskap med 
chans att lära känna nya människor i vår församling. 
Vi hoppas därför, att fler är villiga att ställa upp 
i någon av våra arbetsgrupper. Vi kan på detta sätt 
också visa varandra omsorg och får del av varandras 
erfarenheter och bakgrund.

Vi vill uppmuntra varandra att vara med i en grupp 
där det skapas nya gemenskaper, där man möts och 
delar livet och arbetsglädje.

Margareta Bjärkefur
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Församlingens arkiv
Arkivverksamheten följer en upplagd rutin i syfte 
att hålla arkivet uppdaterat och tillgängligt. Innebär 
bland annat att hantera kalendervisa och inkommet 
material för värdering och ett organiserat upplägg 
inför arkivering. 

Fortsatt hanterande av inkommet material i samband 
med personalförändringar och kontorsrevideringar. 
Tankar kring anpassning till ny församling pågår. 
Viktigt att ha tillgång till kontinuerligt flöde 
av antaget arkivmaterial för utvärdering från 
Baptistförsamlingen, Missionsförsamlingen och 
Equmeniaförsamlingens alla verksamheter för att 
åstadkomma ett värdefullt och användbart arkiv. 
Känner då trygghet med ett arkiv innehållande ett rikt 
historiematerial. Ambitionen är att vara interna och 
externa intressenter behjälpliga vid förfrågan.

Carl-Gustav Bergström
Kyrkvärdarna
Att i ord och handling få hjälpa till med att förverkliga 
församlingens vision om att få vara en kyrka för 
hela livet gör vi genom att tjänstgöra, inte bara på 
söndagens förmiddagsgudstjänster, utan ibland också 
på till exempel konserter som församlingen anordnar, 
begravningsgudstjänster, församlingsmöten och 
arrangemang ordnade av regionen eller samfundet.

Under det här verksamhetsåret har vi kunnat återgå 
att fira gudstjänster lite mera ”normalt” än vad som 
varit fallet under pandemiåren. Den förändring som 
skett är bl.a. att vi inte tar upp kollekt i bänkraderna 
längre utan den mesta kollekten kommer in via swish 
under gudstjänsten. Den som vill lägga kontanter 
har kunnat göra det i kollektboxar som stått på 
psalmboksvagnarna. Kollektomaten har också varit 
tillgänglig. Räknandet av kollekten går snabbare 
och vi skickar direktrapport via foto i mobilen till 
ekonomiutskottet. Det har fungerat bra. 

Vi i Equmeniakyrkan är en församling, som vill växa 
i antalet medlemmar och i sin kristna tro. Vi måste 
alla vara ”kyrkvärdar” i den bemärkelsen att vi tar 
hand om och ser de nya som kommer och ger dem en 
möjlighet att känna sig hemma i vår kyrka och vilja 
göra vår församling till sitt andliga hem. Att få ett ökat 
gudstjänstdeltagande är ett mål, som församlingen har. 
Vi kyrkvärdar gör vad vi kan för att underlätta det när 
vi får chansen att vara på plats. Att vara kyrkvärd är 
berikande för den enskilde medlemmen. Man får god 
kontakt med många andra församlingsmedlemmar, 
men också med tillfälliga besökare på olika samlingar. 

Att tjäna andra lär ju vara en god väg till att känna 
lycka och det bidrar den här uppgiften till. 

Antalet kyrkvärdar är 27 st delade på 5 grupper. Några 
delar på sin plats, så totalt 35 personer är involverade. 
Till det kommer 7 ersättare. 

Birgitta Jacobsson
Golvgruppen
Golvgruppen har under verksamhetsåret utfört 
golvvård i Martas café och på estraden i kyrksalen.

Magnus Antonsson

Storstädningen
Storstädningen går av stapeln en gång per termin 
och vårens tillfälle delades upp på tre vardagskvällar 
utifrån att flest personen anmälde sig till dessa. 
Sammanlagt var vi 50 stycken som bidrog med 1-2 
timmars insats och skrubbade på ställen som behövde 
lite extra tillsyn. Några bidrog med en insats vid ett 
annat tillfälle . Stort tack för det!

För dig som inte hade möjlighet att vara med kommer 
nya tillfällen. För visst blir det extra intressanta samtal 
när man jobbar tillsammans!

Petra Hallqvist och Anna Lindberg 

Informationen
Bemanningen i informationsdisken är en del i vår 
öppna kyrka. Det är en viktig del i vårt ansikte utåt 
och ett stöd för dem som besöker vår kyrka oavsett 
det gäller konferenser eller av andra skäl.

Efter Covid-19-perioden har informationen fått 
en annan bemanningsform så att anställd personal 
bemannar informationsdisken dagtid 8-16 varpå 
volontärer finns där fram till att kyrkan låses vilket 
är vid varierande tider beroende på behov. Lördagar 
har informationen varit bemannad 11-15 främst för 
att ge tillgänglighet till galleriet och caféet.  Det 
senare har dock tvingats vara stängt på grund av brist 
på volontärer efter covidperioden vilket gjort att de 
som bemannar lördagar fått se många uttrycka sin 
besvikelse över utebliven caféstund. På söndagar är 
det kyrkvärdar som bemannar informationen.

Informationen har alltid ett behov av nya volontärer 
som kan ge några timmar av sin tid för att vi ska 
kunna vara en öppen kyrka. Vi har haft ett antal som 
detta år med ålderns rätt avslutat sitt kontinuerliga 
informationsengagemang. Nyrekryteringen har inte 
kunnat ske i takt med avgångarna men jag hoppas att 
vår gemensamma önskan att kyrkan ska ha en öppen 
attityd ska stimulera till engagemang!

Sune Lindgren
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Konferens- & Vaktmästargruppen
Equmeniakyrkan

Vi hoppades på att alla bokningar skulle komma 
i gång igen efter nästan två års pandemiuppehåll. 
Det gjorde det till stor del. Inte lika mycket som 
tidigare, men till viss del. Redan under pandemin 
anade vi att det kommer att bli svårt att få igång 
vaktmästargruppen igen. Vi är alla nästan två år äldre 
och det har inte skett någon nyrekrytering. Dessutom 
tog Patrick Nilsson tjänstledigt och det var osäkert 
hur vi skulle lösa situationen. Så vi tänkte att vi 
passar på att ändra på hur det varit de senaste 25 åren. 
Satte upp anslag på tavlorna i de större rummen om 
hur en grundmöblering ser ut, tog bilder och visade 
rummens möblering på hemsidan, slutade att föreslå 
olika möbleringar till kunder, utan erbjöd i stället en 
grundmöblering och låter numera kunden själv ändra, 
men även att kunden får återställa. Vi tar givetvis 
emot beställningar på möblering men tar då en avgift 
för detta. Ingen stor avgift, men ändå en extra kostnad 
som kunden oftast inte vill ha. Lämnas det i oreda så 
kan vi ta en avgift för återställning. Vi har tagit undan 
en bordsrad i Mariasalens inre del så den rymmer i 
dag 96 platser i fyra rader, vilket har fungerat i de 
flesta fall. Även Ängen och Musiksalen vill vi att 
borden står placerade i sex stycken öar. Dubbla bord 
i Ängen och sex enkla bord i Musiksalen, där det blir 
lite mindre för körerna och scouterna att flytta undan 
(och tillbaka efteråt).

Hur gick då detta? Jo, vi har knappt behövt möblera 
om i rummen sedan vi drog i gång lite rejälare efter 
årsskiftet. Patrick återvände efter tjänstledigheten 
och personalen har själva klarat av i princip all 
möblering. Vi har även kunnat ringa in en timanställd 
möblerare, Elias, som kan rycka in sena kvällar när 
vi måste återställa kyrksalen efter större konserter. 
Några få vaktmästare finns kvar och vi hoppas att 
de fortfarande kan rycka in vid behov. Beträffande 
körerna och i princip all annan egen verksamhet 
så tycker vi att våra deltagare gör ett fint jobb och 
besparar oss mycket arbete och tid till annat. Väldigt 
värdefullt för oss nu när vi är färre i personalstyrkan 
och vi dessutom fått en fastighet till att ta hand om, 
Baptistkyrkan.

Baptistkyrkan

Vi hoppades på att få till en uthyrningsbar 
konferenslokal för ca 200 personer i kyrksalen i 
Baptistkyrkan. Det insåg vi snabbt, att det inte skulle 
fungera. Tekniken, ljud och bild är inte tillräcklig 

för att uppfylla kunders krav. Avsaknad av ett snabbt 
och stabilt bredband är också en stor anledning. 
Ventilationen är obefintlig i kyrksalen. Men lika 
snabbt insåg vi att vi har en fantastisk konsertlokal 
här. Under våren planerades att bygga om estraden, 
vilket gjordes efter semestern. Vi bytte även flygel 
med Mariasalen. Dessa relativt enkla ingrepp gjorde 
att vi nu är förstahandsvalet som konsertlokal 
för ”Linköpings Kammarmusikförening” som 
lägger hela sin konsertserie hos oss. Kulturskolan 
lägger flera konserter i Baptistkyrkan och det är en 
nystartad Jazzförening på ingång som vill lägga 
alla sina konserter i kyrksalen. ”MIL” (Musik I 
Linköping), flera skolor och körer i Linköping och 
Babettes kulturförening hyr kyrksalen då och då 
för sina konserter, filmvisningskvällar och andra 
kulturarrangemang. Baptistkyrkan håller snabbt 
på att förvandlas till Linköpings ”nya” kulturhus i 
Equmeniakyrkans namn, men vi behåller officiellt 
namnet Baptistkyrkan av flera skäl. 

Babettes Kafferi, som sedan flera år håller till 
i den gamla samlingssalen har fått ett förnyat 
hyreskontrakt som säkrar att vi kan behålla 
Baptistkyrkan även framåt i tiden. Vi har sedan 
många år ett antal hyresgäster i lägenheten på 
högsta våningen. Där är det ett studentboende för 
fyra studenter. Och de gamla expeditionslokalerna 
hyrs nu ut till företaget ”Redakta”. Fyra, snart fem 
frilansjournalister som har sina arbetsplatser i våra 
lokaler. Barnrummet på övervåningen har blivit ett 
smakfullt renoverat bibliotek av Johannesakademin, 
som flyttat ut från Bjärka-Säby slott och nu finns 
hos oss. Johannesakademin har dessutom välbesökta 
föreläsningar i kyrksalen varannan måndag. Och 
slutligen i den mysiga ”klosterkällare” har tidskriften 
”Pilgrim” sitt högkvarter. 

Det är ett kollektivt ansvar att se till att våra kyrkor är 
och förblir en plats där man känner att det är fint och 
välordnat. Vår uthyrningsverksamhet är nu viktigare 
än någonsin. Pandemin har tärt hårt på ekonomin och 
vi behöver alla kunder vi kan få för att klara oss i 
framtiden. Låt oss gemensamt hjälpa varandra att 
behålla inbjudande och välkomnande kyrkor.

Lars-Åke Andersson

LEDNINGSGRUPP FASTIGHET
Ledningsgrupp Fastighet har som mål att planera 
för underhåll och nödvändiga investeringar av våra 
fastigheter som Equmeniakyrkan, Baptistkyrkan och 
Kapellet i Ledberg. Under året som har gått är vi 
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tillbaka i ”normal” verksamhet efter två år av olika 
typer av restriktioner. Normalt är det mycket folk 
som rör sig i våra lokaler och förhoppningsvis går 
vi nu mot tider där verksamheten återvänder till ett 
normalläge och därmed aktualiseras också behoven 
av ett antal projekt. 

Det gångna verksamhetsåret har bjudit på en hel 
del utmaningar. Vi fick under förra verksamhetsåret 
en större vattenskada i idrottshallen, något som 
hänger ihop med att vi delar utrymningsväg med 
parkeringshuset. Vattenskadan är nu återställd och 
dessutom har vi gjort förbättrande åtgärder mellan 
våra respektive fastigheter. Vi fick ett rejält test på 
detta i och med skyfallet i augusti och det visar sig 
att våra åtgärder fungerar. Sammanfattningsvis kan 
vi säga att såväl Linköpings kommun, NCC och 
försäkringsbolag har ställt upp bra och bidragit till 
att hålla nere kostnaderna. Likaså vill jag passa på 
att tacka församlingsmedlemmar som bidragit med 
kunskap och kontaktnät för att reducera kostnader. 
Under året som gått har vi också bytt passersystem och 
har nu ett nytt modernt system som kan byggas ut även 
mot andra fastigheter.  Under året har vi också haft två 
akuta underhållsuppdrag då dels Fläktsystemet för 
kyrksalen gick sönder och att vi även fick ett läckage 
i avloppsstammen vid entreplanets toaletter. Både 
fläktsystem och läckage lyckades vi relativt snabbt 
åtgärda utan några skador förutom återställning.

Vi har nu tre fastigheter att förvalta och utveckla. Det 
innebär också att vi har att ta ställning hur dessa lokaler 
framöver ska underhållas och finansieras. Dessa frågor 
kommer att aktualiseras under församlingsmöten 
och ledningsgrupp fastighet bistår med underlag 
tillsammans med medlemmars expertutlåtande.    

Inför kommande verksamhetsår har vi ett antal 
större utmaningar. Vi har numer ett antal permanenta 
hyresgäster i våra lokaler framförallt då i Baptistkyrkan. 
Det ställer nya krav på service under såväl dagtid som 
övrig tid. Vi har också att ta ställning till ett antal 
större renoveringar i Baptistkyrkan och kapellet i 
Ledberg. Likaså drabbas även vi av höjda elpriser. Vi 
ska därför vara tacksamma för den solcellsinvestering 
som gjordes på Equmeniakyrkans tak men för övriga 
fastigheter så kommer denna att slå igenom rakt av.

Som alltid hoppas vi att på något sätt få igång 
fler arbetsgrupper. Allt från att finnas med i en 
utemiljögrupp till att göra en större eller mindre 
arbetsinsats inomhus. Det finns många gångjärn, 
dörrhandtag, skavda lister, lampor etc som behöver 
fixas och bytas och varje nedlagd timme är en besparing 
på ca 400 kr/timme i stället för att vi behöver ta hjälp 

utifrån. Ett drömscenario vore att få ihop en grupp 
som ses en förmiddag i veckan och börjar med en fika 
08:30 för att sen avsluta med lunch 12.30.

Harald Tingström

GALLERI MAGNIFIK
Under verksamhetsåret har vi haft följande  å t t a 
utställningar:

• Peter Klasson, målningar
• Tina Liljegren m fl, målningar
• Morgan Johansson, akvarellmålningar
• VINTERLJUS, samlingsutställning
• Linköpings Fotoklubb
• Lunnevads Folkhögskola, elevutställning
• Liljeholmens Folkhögskola, elevutställning
• FEMiTRE, Fyra konstnärer, målningar/keramik
Antalet besökare på våra vernissager har i genomsnitt 
varit ca 50 personer. Vid samlingsutställningen och 
elevutställningarna kom fler, upp till 90 besökare.

Våra utställningar har vid några tillfällen 
uppmärksammats av Corren. Försäljningen har varit 
god. Då vi räknat ut alla försäljningsresultat och 
dragit av våra utgifter har vi under det gångna året 
kunnat lämna över ca 30 000 kronor till kyrkans 
övriga verksamhet.

Som vi noterade vid förra årets verksamhetsberättelse 
hade vi en önskan att införa detta verksamhetsår 
fortsätta vårt arbete tillsammans med en ny 
samarbetsgrupp, som skulle vara beredd att ta över 
vårt arbete från och med verksamhetsåret 2022/2023.

Trots intensivt arbete av valberedningen lyckades det 
inte bli någon ny grupp, utan endast en person som 
valdes in i Gallerigruppen. Denna person har nu följt 
vårt arbete, men som av naturliga skäl inte är beredd 
att driva galleriverksamheten själv.

Undertecknade är heller inte beredda att fortsätta 
ytterligare ett år, vilket betyder att vi efter höstens 
sista utställning, som blir en Vävutställning med 
Östergötlands handvävare, får pausa kyrkans 
Galleriverksamheten på obestämd framtid om inte en 
ny grupp kan träda in.

Lars Hesselstrand

MILJÖ, INTERNATIONELLT, RÄTTVISA
Under året hade vi tre träffar hösten 2021 och fem 
träffar på våren 2022. De flesta av dem med anknytning 
till klimatfrågan, samt etik och samhällspåverkan.
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Hösten 2021 läste och diskuterade vi Klimatriksdagens 
rapport ”Människan i Klimatkrisens tid”, sedan under 
hösten 2021 och våren 2022 läste och diskuterade vi 
boken ”Klimat och moral nio tankar om hettan”, en 
antologi med texter från filosofer och samhällsvetare, 
från ett moraliskt och filosofiskt perspektiv. Vi hade 
några möten via Zoom men de flesta på plats.

Vi har även fortsatt arbetet med klimat- och 
miljöfrågor. Flera medlemmar i MIR har under året 
deltagit på klimatdemonstrationer ”fridays-for-future” 
utanför Linköpings stadshus. Den 5 april ordnades en 
klimatkväll ”Räddningen” i Mariasalen med inbjuden 
talare Johan Ehrenberg som blev mycket välbesökt, 
160 personer deltagare. Några politiker var inbjudna. 
Det blev en intressant diskussion under slutet av mötet. 
En av oss har fortsatt varit med i Klimatriksdagens 
transportutskott, arbete med att utarbeta en plan för 
Sveriges omställning till utsläppsfri transport. Det 
resulterade i en rapport som publicerades både som 
forskningsrapport på Linköpings universitet samt på 
Klimatriksdagens webbsida.

Peter Fritzson

EQUMENIA
Det senaste året har equmenias verksamhet äntligen 
kunnat återgå till de aktiviteter vi känner igen sen före 
pandemin, som våra barn och ungdomar har längtat!

Det händer alldeles för mycket i vår verksamhet för 
att jag ska få plats med allt men här kommer några 
axplock. I jultider kunde vi äntligen ha en julmarknad! 
Dessutom drog den in riktigt mycket pengar som har 
stöttat vårt arbete ekonomiskt. Tack för det! 

Scouterna var med och arrangerade Budkavlekampen 
i Åtvidaberg och där kämpade Upptäckarna såpass 
väl att de fick behålla Budkavlen.

Barnmusiken startade igen hösten 2021 efter att ha 
varit vilande under pandemin. Där träffas barn 0-5 år 
och deras föräldrar. Detta är en superaktivitet när det 
kommer till att få nya familjer att komma till kyrkan! 
Barnmusiken tillsammans med skattkistan hann också 
med att sjunga på en gudstjänst.

Grandios reste iväg till Klintagården med 21 deltagare 
från Linköping och upplevde där en väldigt varm och 
härlig vecka. Vi passade också på att säga ”Hej då” 
till vår ungdomsledare Stina genom att slänga henne 
i havet!

Jag vill rikta ett stort tack till alla ledare som är med 
och gör Equmenia Linköping!

Tomas Röjder

LAMBOHOVSKYRKAN
Samarbetet i Lambohovskyrkan har under året löpt 
på. Vår församling har en gång i månaden bemannat 
gudstjänsten och det har då firats en gudstjänst och 
inte mässa. Detta är en konsekvens av att det avtal 
som trädde i kraft 1 januari 2020. Detta avtal gick 
egentligen ut 31 december 2021 efter att provperioden 
på två år gått. Vi har dock fortsatt som att det 
fortfarande funnits samtidig som vi under hösten 
2022 utvärderar nuvarande avtal.

Under året har Maria Löfgren tillträtt som församlings-
herde. Efter att kyrkoherde Maria Åkerström avslutade 
sin tjänst under sommaren har Maria Löfgren varit 
tillförordnad kyrkoherde i pastoratet.

Equmenia har fortsatt sitt arbete under hela året. Detta 
gäller både scoutverksamheten och barnkören Joy.

Marcus Lind

FÖRSAMLINGSSTYRELSEN
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av 8 
ledamöter samt ordförande. Församlingsföreståndare 
och verksamhetsledare har varit adjungerade i 
styrelsen som har haft 10 protokollförda möten 
samt en arbetshelg. Till sin hjälp har styrelsen haft 
arbetsutskott, ekonomiutskott och personalutskott.

När verksamhetsåret började hade vi just slagit 
ihop två församlingar och arbetet med att bli en 
församling har fortsatt i både det praktiska arbetet 
och i våra mellanmänskliga kontakter. Ett exempel är 
funderingar på hur vi bäst använder de tre fastigheter 
som den nya församlingen förfogar över. En annan 
del har varit att justera vår organisatoriska kostym 
med nya behov och sätt att arbeta.

Vi har även levt i efterdyningarna av Coronapandemin 
vilket främst har påverkat ekonomin i bolaget som ju 
är starkt knuten till församlingens ekonomi. Det har 
varit svårt att till exempel lägga budget då inget av de 
senaste åren har varit ”vanliga” och vi har förändrat 
våra vanor efter pandemin.

Tre av församlingens anställda valde att avsluta sina 
anställningar under året och nyrekryteringar har varit 
ett viktigt arbete. Ungdomsledartjänsten är tillsatt 
medan vi för tillfället står utan pastor med inriktning 
mot barn och unga. Styrelsen valde att tillsätta en 
grupp för att utreda hur arbetet i bolaget skulle 
kunna se ut i framtiden och därför har tjänsten som 
verksamhetsledare tillstatts som ett vikariat på 50 %.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som har lagt mycket 
engagemang, tid och kraft på att leda vår församling. 

Anna Gardström
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Verksamhetsrådet
Rådet har sammanträtt vid fyra tillfällen under året 
och samlat representanter från alla församlingens 
olika grenar. Syftet är att med lite längre perspektiv 
planera all verksamhet och koordinera så att inte 
olika grenar planerar större satsningar samtidigt och 
undvika onödiga krockar.

Marcus Lind
PERSONAL
Equmeniakyrkan Linköping och Equmeniakyrkan 
konferens i Linköping AB har under året fått se en 
del förändringar i personalstyrkan. I slutet av 2021 
anställde vi tillfälligt två personer som befann sig 
i asylprocess för att möjliggöra för dessa att kunna 
delta i bland annat SFI-undervisning. Anställda fasta 
och visstidsanställda har under året med varierande 
tjänstegrad varit:

• Marcus Lind, pastor och församlingsföreståndare
• Maria Linder, pastor med ungdomsansvar (till 31 

juli 2022)
• Lars Hermansson, pastor (25 %)
• Eva Milton, diakon
• Linnea Hultman Araya,  barn- och 

ungdomsledare (tjänstledig för studier och 
föräldraledig under året)

• Stina Holmgren, barn- och ungdomsledare (till 
31 juli 2022)

• Malin Pettersson barn- och ungdomsledare (från 
15 augusti 2022)

• Christina Birgersson Okkels, församlingsmusiker 
(från1 augusti 2022)

• Jacob Wessbo, församlingsmusiker (timanställd)
• Bibbi Åhman, administratör och musiker
• Linda Ahlfors, lokalvårdare
• Gunnel Karlsson, verksamhetsledare (till 31 juli 

2022)
• Niklas Bjernhagen, verksamhetsledare (från 15 

augusti 2022)
• Lars-Åke Andersson,  drift- och ljudtekniker/

konferensansvarig
• Patrick Nilsson, vaktmästare (tjänstledig under 

tre av verksamhetsårets månader)
• Elias Rizk, vaktmästare (behovsanställd 

november-december 2021, timanställd våren 
2022)

• Ghilda Sleiman, vaktmästare (behovsanställd 
december 2021)

• Catrine Rapp, café- och köksansvarig
• Annelie Hammarlund, cafébiträde
• Emma Persson, cafébiträde
• Nellie Unosson, cafébiträde 
• Susann Zakrisson, cafébiträde

Marcus Lind
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FÖRSAMLINGSUTVECKLING
Statistik
Den 1 september 2022 hade församlingen 709 medlemmar. 

Förändringar under verksamhetsåret 2021-2022 2020-2021 2019-2020
På bekännelse upptagna medlemmar 15 12 7
Inflyttade medlemmar 7 101* 10
Summa nya medlemmar 22 113 17

Till andra församlingar utflyttade 15 5 12
Medlemmar som lämnat församlingen 2 1 4
Avlidna medlemmar 14 10 10
Summa avförda medlemmar 31 16 26

Församlingens medlemsantal den 31 augusti 718 718 622

* 99 av dessa flyttades över från Linköpings första Baptistförsamling

Hembud
Följande församlingsmedlemmar har avlidit under året:
Anders Viktorsson 
Född 21 november 1952. Hembud 23 september 
2021.

Rolf Lindgren 
Född 19 mars 1937. Hembud 29 september 2021.

Valborg Samuelsson 
Född 26 september 1921. Hembud 12 oktober 2021.

Daisy Schütz-Gustavsson 
Född 18 januari 1938. Hembud 29 november 2021.

Ulla Sävenhed 
Född 4 augusti 1923. Hembud 4 december 2021.

Evy Ekström 
Född 13 april 1923. Hembud 20 december 2021.

Kerstin Persson 
Född 6 maj 1929. Hembud 29 december 2021.

Kerstin Bohman 
Född 16 november 1926. Hembud 17 januari 2022.

Kerstin Lörström 
Född 30 maj 1947. Hembud 15 mars 2022.

Sören Karlsson 
Född 31 december 1930. Hembud 20 mars 2022.

Pär Persson 
Född 30 mars 1963. Hembud 11 april 2022.

Gull-Britt Nord 
Född 25 mars 1954. Hembud 8 maj 2022.

Ingrid Petersson 
Född 2 december 1927. Hembud 21 maj 2022.

Margit Jonsson 
Född 18 maj 1929. Hembud 15 augusti 2022.

Vi tackar Gud för deras livsgärning och trogna insatser i vår församlings arbete.
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AVSLUTNING

T rots ett omtumlande år finns det mycket att vara tacksam för i församlingen. Glädjen och tacksamheten 
över att vi regelbundet kan samlas och fira gudstjänst tillsammans är den främsta av dessa. Att vi 
dessutom fortsatt har kunnat tillgängliggöra dessa gudstjänster till delar av vår gemenskap som av 

olika skäl inte kan delta på plats är ytterligare ett. På plats nummer tre vill jag lyfta fram hur naturligt det har 
känts att slå samman de två församlingarna. Även om vi på vissa sätt fortfarande håller på att växa samman 
så är den övergripande känslan att vi är en församling. Givetvis kan det i en så pass stor församling som vi 
är uppstå mindre gemenskaper men vår strävan är att även dessa ska vara generösa och gränsöverskridande.

När vi nu blickar framåt mot de utmaningar som ligger framför både vår församling och samhället i stort 
så ser vi att vi har stigande räntekostnader kombinerat med ökade elpriser. Vi har också konstaterat att även 
om vi slagit samman två församlingar så går det åt mycket tid, engagemang och kostnader för att äga och 
förvalta tre fastigheter. När vi i november 2021 firade en avslutande gudstjänst i Baptistkyrkan var det med 
stor glädje och tacksamhet över allt Gud gjort genom den gemenskapen och lokalen i 150 år. Samtidigt har 
det inte varit aktuellt att avsakralisera lokalen utan vi har fortsatt att med stor glädje fira nattvardsgudstjänst 
varannan måndag under både höst och vår. Årets årsmöte kommer även det att äga rum i Baptistkyrkan och 
enligt baptistisk tradition ser vi också församlingsmötet som en högtidsstund.

Tillsammans vill vi söka Guds vilja för vår församling och vår stad. Vi har fortsatt en större kostym än vad 
vi som församling orkar med och detta är något som begränsar oss och gör det svårare att prata om och ta tag i 
mer långsiktiga utmaningar. Vi tror att det fortsatt är viktigt att söka och prioritera kärnan i och praktiserandet 
av tron. Att prioritera gudstjänstfirande, andlig fördjupning och så väl arbetsgemenskap som diakonal tjänst. 
Som avslutning på denna verksamhetsberättelse skickar jag med Paulus ord från Efesierbrevets andra kapitel:

15 Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom 
som är huvudet, Kristus. 16 Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna 
hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs 
upp i kärlek.

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt oss alla.
Marcus Lind
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