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”God morgon, Gud”
Det är 1980-tal och tidig morgon i ett flick-
rum i Bankeryd. Vit strukturtapet på väggen, 
ballonggardin fylld med tidningspapper i 
fönstret och en kassettbandspelare med FM-
radio på sängbordet. “God morgon, Gud!” 
säger en farbror på radion. Torsdag betyder 
direktsänd morgonandakt med Lennart Ko-
skinen. Den nyvakna flickan i rummet hör 
hur han pratar med Gud om svensk politik, 
kriget i Libanon, vädret i Stockholm, smått 
och stort. Han tackar för natten som varit och 
ber om välsignelse över dagen som kommer.  

De korta, personliga samtalen som Lennart 
Koskinen förde med Gud på torsdagsmorg-
narna i Sveriges Radio under två år i mitten 
av 80-talet kom att bli väldigt betydelsefulla 
för min bild av Gud. Den Gud, som Lennart 
pratade så vardagligt men ändå vuxet med, 
som han på något sätt litade på fanns där hela 
tiden, det verkade vara en bra Gud.  

SÅ KÄNNER JAG FORTFARANDE, fast jag nu är en medel-
ålders tvivlare, som varken vet ut eller in när 
det kommer till tro. En Gud, som jag får 
säga “God morgon!” till och samtala med 
om livets små och stora bekymmer, honom 

vill jag gärna tro på. Det är svårt, men jag 
uppskattar att höra andra formulera böner 
och tankar, när jag själv inte kan. När jag själv 
är dålig på att vårda relationen till den Gud 
jag önskar ska finnas, kan det kännas skönt att 
höra någon annan vända sig till honom med 
sin tacksamhet eller med önskan om något.  

En sådan bön, som jag vill göra till min, 
brukar Kent Wisti avsluta med när han leder 
morgonandakten i Sveriges Radio:

Maria 
Strängberg

FÖRSAMLINGSMEDLEM

Intervju

Malin och Ulrika är nya ledamöter i församlingsstyrelsen

”
”Vi ber om Jesu Kristi
sinnelag, om varsamhet 
i umgänget med andra. 
Amen.”

Malin Hällgren
Jag är uppvuxen i Hjo, där jag deltog i all 
möjlig barn- och ungdomsverksamhet i Mis-
sionsförsamlingen och var engagerad både 
som scoutledare och ledamot i SMUs ung-
domsråd och Hjo:s Ekumeniska ungdomsråd. 
Till Linköping flyttade jag hösten 1996 för 
att studera. Läraryrket har jag hållit fast vid 
sedan dess, även om arbetsplatserna har skiftat 
ett flertal gånger.

Redan innan höstterminen på lärarut-
bildningen börjat blev jag ombedd att vara 
scoutledare i Vidingsjökyrkan, där en av 
SMUs scoutavdelningar då huserade. En av 
mina första ledarkollegor var Daniel som 
jag några år senare gifte mig med. Vi har två 
barn tillsammans, Lovisa och Amanda, som 
nu också är scoutledare tillsammans med bl 
a sin pappa. Jag är numera inte själv aktiv 
scoutledare, men friluftsliv i de flesta former 
tycker jag mycket om och jag åker gärna på 
scoutläger. 

GENOM ÅREN HAR JAG FORTSATT som aktiv medlem i 
både SMU/Equmenia och församlingen och 
haft olika ledaruppdrag och bl a tjänat som 
gudstjänstledare och nattvardstjänare. Jag 
har ganska länge ryggat lite inför uppdraget 
att ingå i styrelsen och tänkt att det nog 
inte är riktigt för mig. Under hösten har 
det dock börjat formas ett slags längtan och 
i samband med årsmötet, då det stod klart 
att det fanns tre vakanser i styrelsen, blev 
de lite vaga tankarna alltmer konkreta. Jag 
tog därför kontakt med valberedningen och 
meddelande att jag ställde mig till förfogande 
om det fanns behov - vilket det gjorde. Jag 
ser nu fram emot att få arbeta i församlings-
styrelsen! En fråga jag brinner lite extra för är 
hur vi som församling kan vara en tillåtande 
och inkluderande gemenskap för alla, utifrån 
alla möjliga olika perspektiv.

MALIN HÄLLGREN

Ulrika Björck
Jag kommer från Boden där jag växte upp i 
en HF-församling (Helgelseförbundet) och 
döptes i tidiga tonåren. Eftersom försam-
lingen var liten spenderade jag mycket tid i 
Pingstkyrkan där jag hade många vänner och 
jag deltog i deras körer, barn- och ungdoms-
arbete samt läger. Efter gymnasiet och ett år 
i USA flyttade jag 1998 till Uppsala för att 
studera till civilingenjör. Där träffade jag min 
blivande man. I olika smågrupper med andra 
studenter fördjupades min tro och en bit in 

Efter församlingens årsmöte i november förra året fanns 
ett par vakanta platser i församlingsstyrelsen. Vid ett 
församlingsmöte 22 januari fylldes två vakanta platser 
när Malin Hällgren och Ulrika Björck valdes in i styrelsen. 
Medljus har bett de nyvalda styrelseledamöterna att 
presentera sig. 
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Malin och Ulrika är nya ledamöter i församlingsstyrelsen
Torsdag 26 januari kl 14.00
Skam den som ger sig...
Malin Peterson, beteendevetarstudent 
och ungdomsledare.

Torsdag 9 februari kl 14.00
Följeslagare i Israel och Palestina.
Bo Johansson, dataingenjör.

Torsdag 23 februari kl 14.00
Som jag minns det: Ett liv i kulturens tjänst.
Göran Sarring, regissör, skådespelare m.m.

Torsdag 9 mars kl 14.00
Katastrofmedicin – här hemma och långt 
borta.
Stefan Redeen, överläkare på Universitets-
sjukhuset.

Torsdag 23 mars kl 14.00
Tack för livet som jag levt, men det blir inte 
alltid som man tänkt sig!
Bo Lennhammar, överste.

Torsdag 6 april kl 14.00
Musik i Stilla veckan.
Gösta och Bernt Nylund, violin och 
piano.

Torsdag 20 april kl 14.00
Minnen av Artur Eriksson – evangelist med 
talets och sångens gåva.
Åke Nordqvist och Hans Karlén, pastor 
och kyrkomusiker.

Torsdag 4 maj kl 09.00
Vårutflykt under planering.

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

Varierat vårprogram för RPG!

RPG står för Riksförbundet Pensio-
närsgemenskap och är en av de fyra 
pensionärsorganisationer som ingår 
i regeringens pensionärskommitté. I 
Equmeniakyrkan Linköping arrangerar 
RPG i vanliga fall varannan torsdag 
intressanta program inom kultur, kyrka, 
samhälle och vetenskap.  
Alla är varmt välkomna!

i utbildningen tog jag ett sabbatsår för att gå 
bibelskola i Örebro.

Matts och jag gifte oss 2004 och senare 
bodde vi två år i Schweiz. När vi kom tillbaka 
till Sverige flyttade vi runt en del p.g.a. Matts 
jobb och det speglas i att våra tre barn, Inga 
(-10), Joar (-12) och Tore (-15) alla är födda 
på olika platser. Vi bodde i Lund, i Knivsta 
och i Oskarshamn. Där vi har bott har jag 
deltagit i olika församlingsgemenskaper och 
smågruppen i dess olika former och skepnader 
har alltid varit viktig för mig. I Oskarshamn 
var jag under flera år medlem i styrelsen i 
Equmeniakyrkan Mysingsö, en liten försam-
ling med 50-talet medlemmar. Styrelsearbete 
är alltså inte något nytt för mig även om det 
så klart är mycket som är annorlunda i en stor 
församling som Equmeniakyrkan Linköping.

NÄR VI BODDE I OSKARSHAMN läste jag en kompletterande 
pedagogisk utbildning på distans för att bli 
högstadielärare. Redan efter studierna i Upp-
sala samt även när vi bodde i Lund arbetade 
jag som lärarvikarie och trivdes med yrket, så 
när möjligheten gavs valde jag att skola om 

mig och sedan 2018 är jag lärare i teknik, 
tyska och matematik.

2019 var det återigen dags för en flytt, den 
här gången till Linköping och Lambohov. Jag 
började arbeta på Berzeliusskolans högsta-
dium och vi började bekanta oss med en ny 
stad. Pandemin försvårade så klart en del, men 
så fort det har varit möjligt har jag deltagit i 
en T-grupp och jag har tagit upp körsången 
genom att sjunga i Församlingskören. Kör, 
sång och musik har varit en stor del av mitt 
liv och mitt engagemang i församlingarna.

För mig är ekumenik viktigt, inte minst 
för våra barn. Det är värdefullt att få möta 
människor från olika sammanhang och se 
att vi inte är ensamma. Smågruppen, i vår 
församling T-gruppen, är också något som 
jag uppskattar mycket. Dessutom funderar 
jag mycket på vad som får oss medlemmar att 
välja att gå eller att inte gå på gudstjänster och 
hur vi kan göra det till en naturlig del av livet 
att delta när möjlighet finns. I de frågorna 
hoppas jag att jag kan bidra på något sätt, 
stort eller litet, genom styrelsearbetet.

ULRIKA BJÖRCK

Ulrika Björck (till vänster) och Malin Hällgren (till höger) är nyvalda ledamöter i församlingsstyrelsen i Equmeniakyrkan Linköping.
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Intervju

När man ser den långa listan på volontärer som 
väljs till olika uppgifter på vårt årsmöte kanske 
man undrar vad som ligger i uppdraget, om man 
skulle våga sig på att vara en del av det och vad som 
förväntas av mig i så fall? Frågorna kan vara många. 
Vi i Medljusredaktionen tänker hjälpa till med att 
räta ut dessa frågetecken genom att presentera lite 
olika grupper av volontärer och först ut är Café- och 
konferensverksamheten med mat/kaffeservering 
i focus. Vi har bett några volontärer beskriva hur 
de upplever sin insats där och hur villkoren ser ut. 

Kristina Wittheden
Jag är sedan många år pensionär. Jag har 
varit medlem i församlingen sedan 1994. 
Under dessa år har jag haft olika uppdrag i 
arbetsgrupper och ledningsgrupper. Sedan ett 
antal år tillbaka ställer jag nu istället upp och 
hjälper till i café- och konferensverksamheten.

Uppdraget kan bestå av att ”trycka kaffe” 
vid konsert eller konferens, bre smörgåsar, 
diska, duka och servera lunch allt ifrån 20 - 
300 personer. Jag har varit med vid de flesta 
varianter.

Att delta i denna verksamhet känns roligt. 
Att känna sig behövd, känna uppskattning 
av många nöjda kunder och vara med där 
det händer.

Eftersom de anställda behöver hjälp fram-
förallt vid konferenser eller olika beställningar 
känns det bra att kunna ställa upp. Café- och 
konferensverksamheten är ju en viktig in-
komstkälla för församlingen. Att delta i detta 
volontärarbete är enkelt så till vida att jag 
ställer upp på mina villkor. Kan och vill jag 
svarar jag ”ja” när Cathrine söker folk, passar 
det inte så får hon ”nej”.

Hoppas du kan bli lite peppad av detta 
inlägg och anmäla dig intresserad att delta.

Doris Betnér
Jag flyttade, tillsammans med min man, till 
Linköping för snart fem år sedan. Vi hade 
då bott 48 år i Salem och varit verksamma 
i Skogsängskyrkan, en församling ansluten 
till Equmeniakyrkan. Därför kändes det 
naturligt att besöka Missionsförsamlingen 
här i Linköping.

Vi kom ganska snart med i en service-
grupp, lärde känna nya människor och det 
blev en väg in till att bli volontär i Caféet. 
När jag är där hjälper jag till med det som 
behövs. Det kan vara lunchserveringar vid 
konferenser, göra sallader och smörgåsar samt 
ta hand om disken.

Martas Café är en del av församlingens 
ansikte utåt. Därför känns det viktigt att det 
fungerar bra och det känns meningsfullt att 
hjälpa till där. Dessutom får jag träffa nya 
människor som jag inte skulle träffa annars 
och knyta nya kontakter.

Vi behöver bli fler volontärer, som kan 
ställa upp på dagtid. Om just du funderar 
på ett volontärsjobb - testa Martas Café. Det 
är trevligt att samarbeta med personalen där 
och jag som volontär känner att min hjälp 
uppskattas.

Elisabeth Rydwik 
Jag  är pensionär sedan 2,5 år tillbaka. Jag har 
vid olika tillfällen diskat, servat i caféet och 
hjälpt till vid konferensluncher.

Caféet och konferenser är en viktig del av 
vår verksamhet. Periodvis behöver personalen 

Att vara volontär i vår församling och kyrka
volontärhjälp för semesterdagar, vikarie vid 
sjukdom, stora konferenser, extraöppet vid 
konserter osv. Då vill jag gärna vara med och 
bidra och stötta vår fina och trevliga personal.

Kontakta Catrine (café och köksansvarig) 
eller någon av oss volontärer att du vill vara 
med på sändlistan så bestämmer du själv när 
och hur mycket du vill hjälpa till.

Nils Bergkvist
Jag är uppväxt i Hjulsbro, är gift med Eva, har 
två söner och fyra barnbarn. Församlingsmed-
lem är jag sedan sjuttiotalet. Bland annat har 
jag jobbat som vaktmästare i vår gamla kyrka 
och sedan på stadsbiblioteket. Pensionär är jag 
sedan två år tillbaka.

Som volontär har jag avlastat personalen 
i caféet med att diska vid stora uthyrningar, 
där det serverats lunch och på onsdagar, när 
Putte Nelson haft sina körövningar.

Som volontär har det känts meningsfullt 
att hjälpa vår personal i caféet och samtidigt 
sett vilket myller av folk som utnyttjar våra 
lokaler dagtid under veckorna.

Du som har tid och lust att hjälpa till med praktisk 
insats i vår konferensverksamhet på detta sätt 
kontaktar Catrine Rapp tel  013-249803, 
mailadress catrine.rapp@equmeniakyrkan-
linkoping.se  och berättar det. 

Kom ihåg att varje insats, stor eller liten, 
lång eller kort, ofta eller mer sällan är värdefull 
och det är du själv som bestämmer när du 
kan. Det finns alltid någon av den ordinarie 
personalen med som hjälper oss tillrätta om 
vi undrar över något.  Det är en stor trygghet.

BIRGITTA JACOBSSON
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Gunnel Karlsson slutade sin tjänst som verksamhetsle-
dare hos oss efter sommaren. Det blev inte tillfälle då 
att höra efter vad som väntade henne i framtiden, men 
nu har vi ställt några frågor till henne om arbetet i vår 
kyrka och det som hon nu sysslar med.

Gunnel, vad har varit det mest positiva med att arbeta 
i Equmeniakyrkan och det svåraste? 
- Equmeniakyrkan är en fantastisk plats där 
det rör sig många olika människor under 
veckans alla dagar. Att ha fått vara en del av 
det och möta alla dessa människor var det 
mest positiva. Ingen dag var den andra lik 
och det gjorde jobbet så roligt, varierande, 
häftigt, men också svårt och komplext. Svårt 
att hitta nya vägar att gå, men när det sedan 
går i lås med  nya avtal/uppdrag/hyresgäster 
osv så var det desto roligare.

Arbetslaget har varit ett stort plus och jag 
trivdes verkligen bra tillsammans med dem. 
Saknar dem och alla härliga samtal, mycket 
skratt (och lite gråt) som vi har gått igenom. 
Även arbetet med volontärerna för konferens/
minnestunder samt att vara med i styrelsen 
var positivt och gav energi. 

Det allra svåraste var när pandemin kom. 
När det blev en fråga om dagar att ordna 
med permittering för personalen eller att 
fundera på om vi alla behövde sägas upp var 
nog den tuffaste tiden. Att sedan i små steg 
få till lite kompensationsverksamhet som att 
kyrkan blev vaccinationsplats för både influ-
ensa- och följande covidvaccination kändes 
bra i sammanhanget, men det var verkligen 
en orolig tid.

Vart tog du vägen sedan? 
Jag fick en fråga med en önskan om att jag 
skulle söka en tjänst som enhetschef inom 
Regionen. När jag läste uppdraget så kände 
jag att det skulle kunna passa mig utifrån vad 
jag tidigare gjort på bl.a. Stadsmissionen, så 
jag testade att söka.

Jag jobbar nu som Enhetschef på tre en-
heter inom Barn- och Ungdomspsykiatriska 
kliniken på US. Det är Traumamottagningen 
Elefanten, Barntraumateamet samt Föräldrar 
– Spädbarnsverksamheten Hagadal. 

Vad har du för arbetsuppgifter på din nya tjänst?
Min uppgift är att leda dessa tre enheter så att 
medarbetarna får möjlighet och resurser till 
att kunna utföra sitt och enheternas uppdrag 
så bra som möjligt. 

Vad är mest intressant i det jobbet? 
Det är väldigt spännande att få vara en del av 
ett så viktigt arbete, som utförs på enheterna 
där jag är, men också på hela BUP-kliniken. 
Det finns så mycket gott arbete och så kun-
niga medarbetare som verkligen ger sitt allt 
till att hjälpa barn och ungdomar, som varit 
med om svåra upplevelser. Det ger mig hopp. 

Något nytt du har fått lov att lära dig? 
Jag har ju inte jobbat inom Regionen innan, 
så det är mycket där som är nytt för mig med 
rutiner/ordningar/system osv. Jag har inte 
heller någon stor erfarenhet av Barn och Ung-
domspsykiatri, så där finns det mycket att lära. 

Nu är det ett tag sedan jag slutade men jag vill ändå 
här passa på att skicka en hälsning till er alla! 
Tack för alla fina hälsningar och ord som jag 

fick i samband med att jag avslutade min 
tjänst. Ni är fortsatt mycket av ”min” kyrka 
och jag önskar er var och en, församlingen 
och bolaget, allt gott och Guds välsignelse 
fortsatt. Vi ses!

Tack Gunnel för vad du gav och för det du berättat. 
Vi önskar dig allt gott i din nya tjänst.

BIRGITTA JACOBSSON

Vad gör tidigare verksamhetsledare Gunnel Karlsson nu?

Gunnel Karlsson på väg mellan verksamheterna inom sin nya tjänst i Region Östergötland som finns på Apotekaregatan 11 samt Djurgårdsgatan 1.

Lite fakta 
Traumamottagningen Elefanten
Vi behandlar barn och ungdomar till och 
med 18 år som har blivit utsatta för fysisk 
misshandel eller sexuella övergrepp. Vi 
arbetar även med barn som har ett sexuellt 
utåtagerande beteende. Vi tar emot barn 
och ungdomar samt deras familjer, och 
erbjuder bedömning, traumafokuserad 
behandling, övergreppspecifik behandling, 
telefonrådgivning och krissamtal.

Barntraumateamet
Barntraumateamet ger stöd till barn och 
ungdomar upp till 18 år när en förälder 
eller syskon plötsligt dör eller drabbas av 
andra trauman

Föräldrar-Spädbarnsverksamheten Hagadal
Enheten, som är en samverkan mellan 
Region Östergötland och Linköpings kom-
mun, vänder sig till gravida kvinnor och 
spädbarnsfamiljer (barn under 1 år) som 
är utsatta för påfrestningar, som kan leda 
till relationsstörningar mellan föräldrar och 
barn. Enheten erbjuder stöd och behand-
ling med syfte att förebygga psykisk och 
psykosocial problematik hos barn.
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Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22 - 582 25 Linköping

www.equmeniakyrkanlinkoping.se
facebook.com/equmeniakyrkanlinkoping
Instagram: @equmeniakyrkanlinkoping 

facebook.com/equmenialinkoping 
Instagram: @equmenialinkoping 

info@equmeniakyrkanlinkoping.se

Församlingsexpedition
 TELEFON 013-24 98 00

INFORMATIONEN 013-24 98 25
MARTAS CAFÉ 013-24 98 21

ADRESS VID BESTÄLLNING AV FÄRDTJÄNST
Isidor Kjellbergs gränd 6

Personal
MARCUS LIND Pastor och församlingsföreståndare

exp 013-24 98 01 
Lediga dagar: Måndag och lördag.

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

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

LINNEA HULTMAN ARAYA Ungdomsledare
Föräldraledig.

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

CHRISTINA BIRGERSSON OKKELS Församlingsmusiker
exp 013-24 98 08

BIBBI ÅHMAN Administratör
Sjukskriven.

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 JACOB WALLHAGEN 073-720 64 15

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

”Vintervila” på Klintagården...
Det är tyst och still på gården och diset lig-
ger tungt över Öland. Grönt och alldeles för 
många plusgrader är det också, för att man ska 
tro att det är vintermånaden januari.

Även om det fortfarande känns långt 
till våren och en ny säsong, så pågår redan 
nu förberedelserna för sommaren. Vinterns 
stora projekt är renoveringen av Linden, den 
”gamla huvudbyggnaden. Programplane-
ringen och rekryteringen av säsongspersonal/
sommarpersonal är i full gång. En kock, som 
blir en förstärkning/hjälp till nuvarande 
kocken Daniel, står högt upp på önskelistan. 
Planering för arbetsdagarna, 13-20 april 
pågår också. 

Bokningar av boende är också öppen, både 
via telefon och online.

Tack för all omtanke, förböner, gåvor, 
arbetsinsatser och besök, som gör det möjligt 
att driva och utveckla Klintagården!

Följ oss och vad som händer på gården 
via www.klintagarden.se och sociala media. 

MIKAEL BÅGE FÖRESTÅNDARE

Ny hjärtstartare på plats
Inom kort kommer vi åter ha tillgång till 
hjärtstartare i kyrkan. Placering är (liksom 
tidigare) på väggen vid informationsdisken. 
Apparaten är självinstruerande, men kortare 
teams-utbildning kommer att finnas för ett 
begränsat antal deltagare. Tack till Daniel 
Hällgren som bistått med expertkunskap 
vid inköp!

ELSA HERMANSSON 

Semmel after-work
På fettisdagen, tisdag 21 februari samlas vi i Mar-
tas Café för att äta semlor tillsammans och fira 
att fastan snart börjar. Goda semlor, trevlig 
stämning och någon form av quiz utlovas! Tid 
för detta är kl 16.00-18.00 på fettisdagen. För 
dig som redan nu är semmelsugen så serverar 
Martas Café redan semlor.

MARCUS LIND

Var med och fira världsböndagen!
Välkommen att tillsammans fira Världsbön-
dagen! Fredag 3 mars samlas vi för att dela ord 
och tankar på temat Jag har hört om er tro, 
som kvinnor från Taiwan delat. Plats och tid 
meddelas senare.

EVA MILTON

Samtal utifrån boken ”En enda kropp”
Varmt välkommen att delta eller bara lyssna, 
söndag 12 februari kl 12.30 (direkt efter guds-
tjänsten). Detta tillfälle är för alla, vare sig 
du definierar dig som HBTQ+ eller inte, är 
församlingsmedlem, medlem i Equmenia 
eller inte medlem alls. Vi träffas i Ängen för 
samtalet. Vill du läsa boken ”En enda kropp” 
inför samtalet så finns några böcker att låna 
i kyrkans information. Om du har frågor får 
du gärna kontakta Malin Hällgren på 0730-
213371.

MALIN HÄLLGREN
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Tillhörig och stolt
På kyrkbacken

NÄR JAG FÖR SNART FJORTON ÅR sedan började läsa teologi 
på Teologiska högskolan i Stockholm så var 
det med syftet att lära mig mer och kanske 
så småningom bli lärare på en bibelskola. Jag 
trodde att det var exegetiken, studiet av bibel-
texterna, som skulle bli den gren av teologin, 
som jag fastnade för. Ganska snabbt insåg jag 
dock, att även om det fortfarande görs en del 
upptäckter relaterade till bibelforskning, så är 
det i stor utsträckning ett relativt utforskat 
område. Och även om det fortfarande är 
intressant och givande att dyka ner i texterna 
och sätta sig in i både deras litterära och 
historiska sammanhang, så var det ännu mer 
spännande att läsa om hur människors tro 
hade sett ut och praktiserats i olika tider och 
sammanhang. Denna gren av teologin kallas 
för kyrkohistoria och bland de mest intres-
santa var att läsa om frikyrkornas framväxt 
i Sverige under 1800- och 1900-talet, samt 
dess föregångare ute i Europa. Ofta får vi 
intrycket att vår tradition skulle vara en ny 
tradition, men det är inte helt sant. Faktum 
är att delar av väckelserörelsernas rötter åter-
finns redan på 1500-talet ute i Europa. Alltså 
samtida med Luther. Så även om de första 
församlingarna inom Equmeniakyrkans bil-
darsamfund grundades i Sverige på 1800-talet 
tillhör vi en större och äldre tradition, som är 
lika gammal som den tradition som Svenska 
kyrkans tillhör.

UNDER MITT ANDRA ÅR på pastorsutbildningen hade 
jag landat i att det nog ändå var pastor som 
jag skulle bli. Samtidigt som jag trivdes i 
sammanhanget på skolan så kunde jag ändå 
se mig fungera i flera olika samfund. En av 
lärarna sa dock till mig ”Om du ändå kan 
tänka dig att arbeta inom Missionskyrkan så 
är det ingen nackdel om du är ordinerad”. 
Därför ansökte jag om att bli pastorskandidat 
i Missionskyrkan och blev också antagen. 
Det ska tilläggas att jag idag är tacksam och 
glad att jag gick igenom denna process då jag 
verkligen upplever att Equmeniakyrkan är 
min tradition och kyrka och jag är stolt över 
att vara pastor i detta sammanhang.

Innan jag blev färdig pastor hade Equme-
niakyrkan bildats och så kom det sig att jag 
blev ordinerad pastor i det nya samfundet. I 
ungefär denna veva lanserade Equmeniakyr-
kan en liturgisk klädsel som skulle användas 
i det nya samfundet, bland annat vid ordina-
tion. Denna dräkt är klarblå och blev ganska 
omdiskuterad när den presenterades år 2015. 
En del tyckte att den väckte associationer till 
smurfar och andra att den blå färgen hörde till 
fastan i andra traditioner. Ytterligare andra var 
främst kritiska till att klädseln infördes utan 
ett demokratiskt beslut i kyrkan högsta be-
slutande organ kyrkokonferensen. Allt detta 
är uttryck för olika aspekter, som är typiska 
för de traditioner som Equmeniakyrkan som 

samfund rymmer, och speglar därmed den 
bredd som samfundet utgör.

NÄR JAG ORDINERADES 2016 var det andra året klädseln 
användes och tills nyligen var detta den 
enda gången jag burit dräkten. Men när jag 
i januari deltog i mottagningsgudstjänsten 
för Svenska kyrkans nya biskop i Linköping 
kände jag att det var dags att än en gång ikläda 
mig dessa gudstjänstkläder. I informationen 
som skickades ut till oss som skulle medverka i 
gudstjänsten stod det att det var valfri klädsel, 
men att för de, som använder liturgisk klädsel 
och följer västkyrkans tradition, så var det vit 
liturgisk färg som gällde. En del utomstående 
kan ibland hävda att Equmeniakyrkan är lite 
varken eller men jag ser det mycket hellre 
som att vi är både ock. Vi är inte en fullt ut 
liturgisk tradition med tillhörande kläder 
och mer eller mindre statisk gudstjänstord-
ning. Vi är inte heller en helt fri tradition, 
där det kan se ut på ett sätt en gudstjänst 
och sedan tvärtom nästa vecka. I stället är 
vi både ock. Vi har en gudstjänstform där vi 
talar om flöden och kontinuitet, men vi vill 
också rymma variation, bredd och mångfald. 
Även om vi har flera anställda och det oftast 
är pastorer eller diakoner, som leder nattvard 
och predikar, så är det också möjligt för vem 
som helst, som har församlingens förtroende, 
att utföra dessa uppgifter. Det är möjligt för 
att vi tror på det allmänna prästadömet och 
att pastorer och diakoner inte har någon 
form av exklusivitet jämfört med andra 

Marcus 
Lind

PASTOR  OCH 
FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

medlemmar i församlingen, utan bara är 
avskilda till en särskild tjänst. Allt det som 
orsakade stora delar av diskussionerna med 
införandet av den blå gudstjänstklädseln är 
samtidigt uttryck för mycket av det jag älskar 
med vårt sammanhang och vår tradition. 
Att vi rymmer en bredd, både vad det gäller 
uttryck i gudstjänster och praktiserandet av 
en demokratisk gemenskap. Och även om vi 
i många frågor, som individer, kan komma 
fram till olika tolkningar och åsikter i frågor, 
så är vi överens i tron på Jesus Kristus som 
världens frälsare och att han är grunden för 
vår församling. En del av oss tycker att blå 
är en liturgisk färg, som endast hör hemma 
under fastan, medan andra tycker att färgen 
gör sig bäst på tecknad film. För andra av oss 
är den ett unikt uttryck för den lilla gren som 
Equmeniakyrkan symboliserar i det gigantiska 
kyrkoträd, som är hela Guds kyrka i världen. 
Både denna enhet och bredd symboliserar 
den och jag är glad att få tillhöra detta sam-
manhang. Därför var det med stolthet jag 
bar Equmeniakyrkans blå robe i Domkyrkan, 
trots att andra västliga kyrkor ansåg att det var 
vit liturgisk färg som gällde.

Procession ut ur Domkyrkan 
i Linköping efter högmässa 
med biskopsmottagande av 
biskop Marika Markovits.FO

TO
: P

ER
 L

A
RS

SO
N



8

Musik i kyrkan

FO
TO

: K
U

N
D

RO
TA

S 
PH

O
TO

G
RA

PH
Y

Lördag 4 mars är det dags för en härlig konsert 
med Revoice Gospel Choir, som då gästas 
av den amerikanske gospelledaren Gerald T 
Smith. Gerald är knuten till Gospelverksta-
den, som är en rikstäckande organisation med 
huvudsäte i Stockholm och med visionen att 
sprida gospelmusiken ut i landet, inte minst 
till den yngre generationen. Gerald bor under 
perioder i Sverige och besöker då körer runt 
om i landet. Revoice hade glädjen att inspi-
reras av honom, då han hälsade på kören för 
en workshop i början av 2020. 

Att som gospelsångare möta körledare från 
gospelns hemland USA är alltid något extra, 
som bidrar till en djupare inblick i gospelns 
uttryck och rötter. 

På grund av pandemin var det aldrig möj-
ligt att slutföra samarbetet med en konsert. 
Men nu i vår kommer alltså cirkeln äntligen 
kunna slutas, och vi kan se fram emot en 
väldigt fin och uttrycksfull kväll. Så varmt 
välkommen till Equmeniakyrkan lördag 4 mars 
kl 19.00! Inträde 100 kr (barn och ungdomar 
upp till 15 år gratis). 

ANNA WEISTER ANDERSSON KÖRLEDARE 

SOM MÅNGA AV oss är vi 
uppvuxna med be-
rättelsen från bibeln 
den förlorade sonen. 
När Henri Nouwen 
beskådade den för-
lorade sonens åter-
komst av Rembrandt 
på konstmuseet Ere-
mitaget i Sankt Pe-
tersburg, Ryssland, 
var det inte bara den 
förlorade sonen som 
var i centrum, utan 
också fadern och den 
äldre brodern började 
gestalta sig för ho-
nom. När jag, Kenny 
Augustsson, läste hans 
berättelse om mötet med Rembrandts tavla så 
blev jag i min tur inspirerad. Det som Henri 
Nouwen skrev om i sin bok ”Att komma 
hem”, borde nog gå att gestalta på något vis, 
tänkte jag. Jag kunde inte lämna mina tankar 
om att gestalta de centrala personerna i Henri 
Nouwens berättelse. Jag började för mig själv 
skriva ner de olika gestalternas personlighet 
utifrån Henri Nouwens funderingar. När 
några goda vänner läste det jag skrivit ned, 
så sa de att det där du skrivit måste vi sätta 
upp på något vis.

Föreställningen “Att komma hem” handlar 
om vårt behov av hemkänsla och rör vid vår 
vilsenhet, vårt sökande och vårt behov av att 
hitta hem i tillvaron. I föreställningen ”Att 
komma hem” får vi följa med i de olika tankar 
och funderingar som rör sig i sonen, äldre 

Efter en period av osäkerhet om vad som skulle hända 
med vårt Galleri Magnifik, när den tidigare gallerigrup-
pen aviserade att de tänkte sluta har vi till vår glädje 
fått en ny gallerigrupp . Bengt Bjärkefur är sammankal-
lande. Eva-Lena Bard, Siw Wolgesdotter och Alexandra 
Lönnborg ingår också i gruppen. De har blivit ombedda 
att här presentera sig för Medljus läsare. 

Eva-Lena Bard
Efter en kontakt med Equmeniakyrkan, i 
hopp om att få ställa ut mina tavlor, hamnade 
jag, Eva-Lena Bard, i Gallerigruppen. Spän-
nande tycker jag, som är konstintresserad 
och älskar bild som uttrycksform. Galleri 
Magnifik är dessutom en vacker gallerilokal 
som flödar av ljus!

Själv har jag målat länge, länge. Måleriet 
känns som ett andra språk, när orden inte 
räcker. Jag är född och uppvuxen i Linköping 
och har gått i skolan här. Eftersom jag levt i 
”exil” någon annan stans i landet, finns det ett 
skimmer över barndomens gator. Händelser 
kommer väldigt nära, minnen korrigeras av en 
brysk verklighet, men det känns bra att vara 
tillbaka. Jag berättar gärna med mina bilder, 
ibland är det minnen, i andra fall förståelsen 
av en omvärld.

Jag har inte genomgått traditionella konst-
skolor, men har varit elev hos en konstnär 
i Stockholm under ett antal år. Jag målar i 
akvarell, olja, akryl, pastell gör gärna kol-
lage och älskar handgjort papper. Jag målar 
gärna föreställande, men spannet mellan det 
föreställande och det icke föreställande känns 
spännande för mig. Där det verkliga försvin-
ner in i något annat outtalat.

Siv Wolgersdotter
Skapandet är för mig ett livselixir som ger 
lust och glädje. Färger, former och material 
väcker min skapandelust. Inspiration till mitt 
skapande i olika tekniker får jag i mötet med 
människor, när jag ser och upplever andras 
konst, av naturen, olika utbildningar och 
nya miljöer.

Vid ett besök på Galleri Magnifik fick jag 
se att det söktes nya medarbetare till Galle-
rigruppen. Mitt intresse väcktes, då jag haft 
flera egna utställningar sedan 1990- talet 
och 2017 hade jag en utställning på Gal-
leri Magnifik. Jag är aktiv inom konsten, i 
Täcklebo broderiakademi m.m. Nu går jag 
en textilutbildning på Handarbetets vän-
ner i ”Konstbroderi 2” och 2021 gick jag 
”Utställningskunskap 7,5p” på Linköpings 
Universitet. I Linköping har jag startat två 
grupper ”Lintråden” i fritt broderi. 

Jag är född i Piteå och har bott på många 
ställen i landet. 2002 fick jag en tjänst i 
Stockholm och då kunde jag avsluta min Bild-
terapeututbildning 60p vid Umeå universitet. 
2015 började mitt arbete på Birgittaskolan 
här Linköping som Bildlärare, en utbildning 
jag gått i Göteborg. Jag är medlem i konst-

Galleri Magnifik

Nya Gallerigruppen i Equmeniakyrkan presenterar sig

brodern och hos fadern. I föreställningen 
medverkar också en person som betraktar 
utifrån vad som händer och sker. Mellan 
akterna spelar och sjunger Maria Lundgren, 
Markus Lundgren och Anna Weister Anders-
son sånger, som knyter an till föreställningen. 

KENNY AUGUSTSSON

Söndag19 februari kl 18.00 får vi möjligheten att 
lyssna till detta i Equmeniakyrkan i Linkö-
ping. Föreställningen har tidigare framförts 
på Furulid i Motala (bilden är tagen där av 
Jan Bylov). Rembrandts tavla ”Den förlo-
rade sonens återkomst” har vi tillstånd att 
använda i detta sammanhang (enligt Patent 
och regisreringsverket). Entré: Vuxna 100 kr. 
Studerande 60 kr. Välkomna!

BIRGITTA JACOBSSON

Att komma hem – en föreställning om att hitta hem i tillvaron

Föreställningen ”Att komma hem” när den framfördes i Motala. Söndag 19 februari ges den i Equmeniakyrkan.

Konsert med Revoice och Gerald T Smith i Equmeniakyrkan

Gospelledaren Gerald  T Smith gästar Revoice och konsert lördag 4 mars.
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föreningar och har varit styrelsemedlem i flera 
som ordnat och ansvarat för utställningar. Att 
delta i er Gallerigrupp är för mig ett sätt att 
träffa och lära känna fler människor med och 
utan konstnärliga intressen här i Linköping.

Alexandra Lönnborg 
Jag är en 28 år gammal tjej från Småland/
Öland, som flyttade till Linköping för 

att studera. Jag läser 
till ämneslärare 7-9 
i slöjd och svenska 
som andraspråk.  Jag 
och min man Jacob 
gick med denna fan-
tastiska församling 
hösten 2021 och vi 
blev direkt en del av 
denna stora familj!

Jag har alltid haft 
stort  intresse för 
hantverk och ska-
pande och utövat min 
kreativitet framförallt 
i klädsömnad. An-
ledningen till varför 
jag valde att gå med 
i gallerigruppen är 
för att engagera mig 
ännu mer i försam-
lingens arbete samt 
skapa mig nya be-
kantskaper. Eftersom 
jag inte har mycket 
kunskaper om konst-
utställningar ser jag 
mycket framemot att 
lära mig detta. 

Det jag kommer 
att bidra med till gal-
lerigruppen är nya 
idéer och nytänkan-
de. Jag ser mycket 
framemot vårens och 
höstens konstverk, 
som vi kommer få 
äran att visa upp i vår 
fantastiska kyrka och 
förhoppningsvis kan 
vi inspirera fler att 
joina vårt team!

Bengt Bjärkefur
Missionshuset stod 
mitt i byn där jag 
växte upp. Där sam-
lades inte bara de som 
var djupt förankrade 
i den kristna tron 
utan det var en plats 
för alla i bygden. På 
församlingens hög-
tider som Skördefes-
tens gudstjänst, mis-

sionsauktionen, ungdomsarbetets luciafest, 
valborgsmässofirandet bidrog alla i bygden. 
Alla kom och bidrog med sin kreativitet och 
hantverkskunnighet. Lika välkomna var de 
som bara sökte det gudomliga i skapelsen och 
årstidernas skiftningar, de som söker en tro, 
agnostiker, och de som bara sökte social ge-
menskap. Omsorgen från alla var ömsesidig.

Nya Gallerigruppen i Equmeniakyrkan presenterar sig

Eva-Lena Bard, Siv Wolgersdotter och Bengt Bjärkefur är tre av medlemarna i den nya gallerigruppen i Equmeniakyrkan.

Flyttade till Linköping och när det blev tal 
om att den gamla Missionskyrkan skulle ersät-
tas med nybygge kom jag med i ”Idégruppen 
för Ny Kyrka”. Vi formade ”Visionen om 
en Öppen kyrka”. En ”Var dags kyrka” som 
vänder sig till alla i Linköping, alla veckans 
dagar. Motionshall, Galleri, Café, konferens-
lokaler kunde samordnas med församlingens 
kyrkliga verksamhet. Det blev underlaget för 
arkitekttävlingens program. Över hundra 
arkitektkontor ville vara med och lämna för-
slag. Det vinnande förslaget, ”Medljus”, ser 
vi resultatet av idag. Kyrkan har vunnit flera 
utmärkelser som byggnad. Får ofta höra att 
kyrkan fortfarande känns välkomnande, ny 
och modern fast den närmar sig 30 år.

Jag är intresserad av arkitektur (en konst-
form i sig självt) och särskilt i kombination 
med fina utställningshallar som vänder sig 
mot sin omgivning. Artipelag på Värmdö 
och Nya Liljevalchs är fina exempel. Hörde 
om nedläggningshotet av Galleriet och några 
veckor innan årsmötet sa jag till valbered-
ningen att hittar de ingen annan, kan jag 
tänka mig att vara sammankallande i en ny 
Gallerigrupp. Jag brinner för ”Visionen om en 
Öppen kyrka” och att få tillbaka engagemang 
och ansvarstagande med glädje. Det vi både 
praktiskt och ekonomiskt engagerade oss i, 
inför, i byggandet av kyrkan och efter i ideell 
verksamhet. Många hundra församlingsbor 
och deras vänner fick en plattform för att bli 
sedda och bekräftade i ett fint sammanhang. 
Tycker det skulle vara olyckligt om vi skulle 
mista ett ben till i ”Visionen om en Öppen 
Kyrka”, för alla i Linköping.

Jag har inga ambitioner att förändra Gal-
leriet, utan vill bara fortsätta att förvalta det 
fina arbete som tidigare Gallerigrupper utfört. 
Det har varit mycket uppskattat av konstnä-
rer, hantverkare och elever på folkhögskolor 
och skolor i Linköping.

Vi önskar er i Gallerigruppen lycka till med kom-
mande utställningar och att det fortsätter 
att komma många besökare för att njuta av 
skaparkraften, som finns hos så många.  

Vi kommer att fortsätta att presentera 
kommande utställningar här i Medljus. 

BIRGITTA JACOBSSON

Läs mer om 
utställningar i februari och mars i

på sidorna 14-15.
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Nya ledamöter invalda i Equmenias styrelse

 Jacob Wallhagen
Jag är 21 år gammal och läser för tillfället 
Kandidatprogrammet i samhällsplanering här 
på LiU. I kyrkan är jag, förutom ordförande i 
Equmenias styrelse, engagerad i en nattvards-
grupp, är T-gruppledare och scoutledare. Den 
här kyrkan har fått betyda mycket för mig 
under en lång tid, jag började i scouterna 
när jag var 7 år, sedan följde konfirmation, 
Grandios, The Bible och styrelsearbete både 
som ledamot och kassör. Equmenia här i 
kyrkan har ju dessutom utöver dessa en stor 
bredd av ytterligare aktiviteter, som ett antal 
körer och barnmusik, två söndagsskolegrup-
per och en innebandygrupp, som också får 
betyda mycket för barn och unga. 

Just bredden i verksamheten är en av våra 
största tillgångar, vi har något som passar 
alla! Det känns därför jättekul att få kliva 

in som ordförande i en tid av uppstart efter 
pandemin, och våra verksamheter känns också 
extra viktiga nu när många delar i samhället 
drabbats av kriser, vilket skapar oro. Jag hop-
pas att våra verksamheter kan få bli en trygg 
plats för våra barn och unga, där man istället 
får känna glädje och gemenskap, samt att vi 
får bli en plats där barn och unga får möta 
Jesus och kan få svar på frågor om tro och 
livet. Det är ett stort ansvar som jag tar mig an 
med stor respekt och till min hjälp har jag en 
toppenstyrelse med många kloka ledamöter

 Ingrid Bergström
Jag är snart 15 år. På fritiden brukar jag träna 
cheerleading, vara med kompisar eller plugga. 
Förra året konfirmerade jag mig i Equme-
niakyrkan och detta år är jag konfaledare/
hjälpreda till årets konfirmander. I styrelsen 

På Equmenias årsmöte i oktober valdes fyra nya ledamöter in i Equmenias styrelse. 
Equmedias läsare får här chans att veta lite mer om vilka de fyra är:

vill jag bidra med roliga möten och en bra 
miljö för alla i kyrkan.

 Emilia Thorsten
Jag är 16 år gammal. Jag gick med som leda-
mot i Equmeniastyrelsen denna höst för att 
på så sätt få chansen att engagera mig mer på 
intressanta frågor och punkter som är relate-
rade till kyrkan. 

 Anton Karlsson
Jag är kanske främst scoutledare i Upp-
täckarscouterna i city. Men sitter sen några 
månader även i Equmenia-styrelsen. När jag 
inte hänger med scouterna eller på styrelse-
möten så pluggar jag till lärare. Jag hoppas 
att jag kan bidra med nya perspektiv som en 
”inflyttad” och kanske lite gött fika till de 
andra i styrelsen. 
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BARN
Barnmusik, 0–1 år fredag 10.30
Solveig Åkerblad, 073-362 19 81 
Facebook-grupp Barnmusik i Equmeniakyrkan Linköping

Barnmusik, 1–5 år fredag 09.30
Solveig Åkerblad, 073-362 19 81 
Facebook-grupp Barnmusik i Equmeniakyrkan Linköping

Barnkören Joy! från 6 år onsdag 17.30
Obs! Övar i Lambohovskyrkan 
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

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

Malins spalt
»Att hålla fast 

vid hoppet«
“Må hoppets Gud fylla er tro med 
all glädje och frid och ge er ett allt 

rikare hopp genom 
den heliga andens kraft.”

Rom15:13

Jag tänker tillbaka på ungdomskonferensen 
Smaka och se som ägde rum i kyrkan 
i höstas.  Temat för konferensen var 
hopp. Jag slås av hur viktigt och me-
ningsfullt det är med hopp, speciellt 
med tanke på allt som händer i vår 
värld. Jag tänker att hopp bringar kraft, 
optimism och uthållighet. Jag tänker 
att Jesus är bäraren av hopp. I Psalm 
25:1 säger David ”Herre, jag sätter 
mitt hopp till dig”. Den meningen 
inrymmer både förtröstan och villig-
het. Utan hopp skulle vi sjunka ner i 
förtvivlan. Utan hopp skulle vi känna 
bottenlös uppgivenhet. Utan hopp, 
ingen tröst. Med andra ord behöver 
vi hoppet för att kunna leva fullt ut. 

 ”Men de som hoppas på Herren 
får ny kraft, de lyfter med vingar 
som örnar. De skyndar i väg utan 
att mattas, de färdas framåt utan 

att bli trötta.”
Jes 40:31

MALIN PETTERSSON

Skattkistan
Varje söndag under gudstjänsten 
erbjuds barnen som är mel-
lan 4 och 10 år en samling i 
ungdomsrummet. Samlingen 
inleds (oftast) med en stor-
samling. Under storsamlingen 
får barnen uppdrag, som de 
ska genomföra under veckan 
utifrån tema bön, kompisar, 
världen eller miljö, sedan 
ber vi tillsammans. Därefter 
får barnen besöka Café Här 
och Där och personalen, som 
arbetar där. I caféet finns en 
magisk knapp som kan göra 

att caféet kan förflytta sig till 
olika bibelberättelser. Efter 
storsamlingen så blir det pyssel 
eller lek och bus. 

Att vara ledare i Skattkis-
tan och få möta barnen är en 
förmån och ger stor glädje. Vi 
behöver nu bli fler ledare som 
kan vara med regelbundet el-
ler vid enstaka tillfällen under 
terminen. Är du sugen att fin-
nas med? Hör av dig till sofia.
mannerfelt@gmail.com

SOFIA MANNERFELT

Under sportlovet på tisdag 21 februari 
kan barn/ungdomar från 10 år 
upp till gymnasieåldern följa 
med ungdomsledar-Malin 
till Rimforsa för utomhus-
aktiviteter och korvgrillning 
tillsammans med ungdoms-
ledaren Eleonore och barnen 
och ungdomarna i Rimforsa. 
Planen är att åka buss runt 
10-tiden från Linköping, ha 
en gemensam utedag tillsam-
mans och sedan åka hem runt 
14-tiden. 

Mer info kring detta kom-
mer, när det närmar sig! Man 

anmäler sig senast söndag 19 
februari genom att maila till 
malin.petersson@equmenia-
kyrkanlinkoping.se där man 
skriver namn och eventuella 
allergier/specialkost. Hoppas 
vi ses! 

Under fredag 24 februari körs 
Grandios som vanligt och 
vi lagar tacos tillsammans i 
lilla köket på övervåningen i 
kyrkan. Sporthallen kommer 
också finnas tillgänglig att vara 
i, samt möjlighet till att pyssla 
och måla! Hoppas vi ses!

MALIN PETTERSSON

Sportlovet - utomhusaktiviteter, 
korvgrillning och tacokväll!
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Morgonbön
Måndag-fredag kl 08.50 i kyrksalen. 

Equmeniakyrkan

Januari
29 SÖNDAG 4:e efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst
 Jesus är vårt hopp. Marcus Lind. 

Leif Hagström, orgel. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella 
arbete. Kyrkkaffe.

30 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
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 med nattvard
 Uppenbarelsens ljus. Frida Blomberg. 

Christina Birgersson Okkels, orgel. 
Bön och ljustädning för under året 
födda och adopterade barn. Kyrk-
kaffe. After Church.

9 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Följeslagare i Israel och Palestina. Bo 

Johansson, dataingenjör. Läs på sid 3.
12 SÖNDAG Sexagesima
11.00 Gudstjänst
 Det levande ordet. Birgitta Jacobsson, 

orgel. Kyrkkaffe.
12.30 En enda kropp - samtal med EKHO
 Läs mer på sidan 6.
13 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
14 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Resa till en av Nobels hemstäder. Myg-

gan Kallfors.
18 LÖRDAG
13.00 Vernissage 
 Eva-Lena Bard: Långt borta och nära. 

Läs mer på sidan 14.
19 SÖNDAG Fastlagssöndagen
11.00 Gudstjänst
 Kärlekens väg. Marcus Lind. Christina 

Birgersson Okkels, orgel. Kyrkkaffe.
21 TISDAG
16.00 Semmel-After Work Se sidan 6.
22 ONSDAG
18.00 Askonsdagsmässa i Domkyrkan
 Bön och fasta.

Lambohovskyrkan

Januari
29 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa Bernt Åkerblad.

Februari
5 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

12 SÖNDAG
18.00 Lovsångsmässa

19 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

22 ONSDAG
08.30 Askonsdagsmässa

26 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa Bernt Åkerblad.

Mars
5 SÖNDAG
18.00 Mässan En Hel Del
 Göran Bondessons mässa En Hel 

Del uruppförs. Jazz- och gospelkören 
Fröjda. Läs mer på sidan 13.

8 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

19 SÖNDAG
18.00 Lovsångsgudstjänst Marcus Lind.
22 ONSDAG
08.30 Morgonmässa

26 SÖNDAG
10.00 Lambohovsmässa

April
2 SÖNDAG
10.00 Lambohovsgudstjänst
 Utdelning av dopänglar. Barnkören 

Joy medverkar. Scoutinvigning.

23 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Som jag minns det: Ett liv i kulturens 

tjänst. Göran Sarring, regissör, skåde-
spelare m.m. Läs mer på sid 3.

26 SÖNDAG 1:a i Fastan
11.00 Gudstjänst
 Heliga vanor - Lärjungaskap. Marcus 

Lind. Leif Larsson, orgel. Kyrkkaffe.
27 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
28 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Himlen är ett underskattat resmål-

Tankar, ord och sånger om sorg, tröst 
och hopp. Bernt Broberg.

Mars
3 FREDAG
 Världsböndagen firas Se sidan 6.
4 LÖRDAG
19.00 Konsert: Revoice och Gerald T Smith
 Läs mer på sidan 8.
5 SÖNDAG 2:a i Fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard
 Heliga vanor - Gudstjänst. Jonas Eve-

born. Kören. Christina Birgersson 
Okkels, orgel. Insamling till pastors- 
och diakonutbildningen. Kyrkkaffe. 
After Church.

9 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Katastrofmedicin – här hemma och 

långt borta. Stefan Redéen, överläkare 
på Universitetssjukhuset. Se sidan 3.

12 SÖNDAG 3:e i Fastan
11.00 Gudstjänst med alla åldrar
 Heliga vanor - Bön. Marcus Lind. 

Scoutinvigning. Kyrkkaffe.
13 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
14 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Gud i rutan och SVT:s religionspro-

gram. Johannes Söderberg.
19 SÖNDAG Midfastosöndagen
11.00 Gudstjänst
 Heliga vanor - Gemenskap. Marcus 

Lind. Christina Birgersson Okkels, 
orgel. Kyrkkaffe.

18.00 Föreställning: Att komma hem
 Läs mer på sidan 8.
23 TORSDAG
14.00 RPG-träff
 Tack för livet som jag levt men det 

blir inte alltid som man tänkt sig!  Bo 
Lennhammar, överste. Läs på sid 3.

26 SÖNDAG Jungfru Marie bebådel-
sedag

11.00 Gudstjänst
 Heliga vanor - Bibel. Lars Hermans-

son. Barnkören Joy. Birgitta Jacobs-
son, orgel. Kyrkkaffe.

Gudstjänster och möten

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

27 MÅNDAG
17.00 Nattvardsandakt i Baptistkyrkan
28 TISDAG
14.00 Gemenskapseftermiddag
 Erikshjälpen-framtidsverkstad Skägge-

torp-för barnen och världen de dröm-
mer om. Johan Sunesson.

April
2 SÖNDAG Palmsöndagen
11.00 Gudstjänst
 Heliga vanor - Tro i vardagen. Marcus 

Lind. Christina Birgersson Okkels, 
orgel. Kyrkkaffe.

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.
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Livet i Lambohovskyrkan

Tacksamhet!

DET FINNS MYCKET att tacka för just nu i Lambo-
hovskyrkan. Vi har fått fira jul på det sätt 
vi brukar med midnattsmässa och en härlig 
Carolsgudstjänst där båda körerna Fröjda 
och kyrkokören sjöng så taket lyfte. Tretton-
dedagshelgen fick kyrkan även stå värd för 
Ukrainska föreningens julfest med diakon 
Annelie Almroth i spetsen och många ideellas 
engagemang. 

Tre nya medarbetare kommer till under 
tidig vår. Som vik. Fritidsledare har Noomi 
Stenberg har börjat hos oss för att ta emot 
familjer i öppet hus och barn i våra barngrup-
per. I slutet av januari kommer en nyvigd 
präst, Johanna Olovson, påbörja sitt år som 
pastorsadjunkt i församlingen. Hon prästvigs 
i Linköpings domkyrka av vår alldeles färska 
biskop Marika Markovits den 29 januari.

Vi har också fått välkomna vår kyrkoherde 
Carl Jyllermark. (Se bild!) Carl kommer när-
mast från en tjänst som kyrkoherde i Kärna 
församling där han varit verksam sedan 2014. 
Tidigare har han varit arbetsledande kom-
minister i Lidköpings församling.

”Slaka-Nykil är ett pastorat med levande 
församlingar där det händer mycket. Jag ser 
fram emot att få vara en del av allt detta och 
att få lära känna och verka tillsammans med 
församlingsbor, medarbetare och förtroende-
valda”, säger han.

Carl tas emot i Gammalkils kyrka söndag 12 
mars kl 11.00. Välkommen att vara med, efter 
gudstjänsten serveras tilltugg vid mingel i 
kyrkan.

Men innan dess kommer vi även fira vår 
kulturvecka i Lambohovskyrkan, vecka 10. 
Den inleds söndag 5 mars kl 18.00 med mässan 
En Hel Del som ni även kan läsa om här bred-
vid. Under veckan kommer traditionsenligt 
ungdomarnas kväll på måndagen, barnens 
kväll på tisdagen, ett besök av författaren Åsa 
Liabäck på onsdagen, konsert i kyrkan på 
torsdagen. Veckan avslutas lördag 11 mars med 
festmässa och aktiviteter på kyrkbacken. För 
mer detaljerad info, håll utkik på Slaka-Nykils 
pastorats hemsida. Välkomna!

MARIA LÖFGREN FÖRSAMLINGSHERDE I LAMBOHOV

En mulen decemberdag träffas vi, Göran Bondesson och 
jag, på hans tidigare arbetsplats, Lambohovskyrkan. 
Det är här som mässan om trasigt och helt, En Hel Del, 
kommer att framföras söndag 5 mars kl 18.00. 

Göran berättar att mässan är skriven för 
kören Fröjda och har musik i pop/bluesstil. 
Det kommer att, förutom körsång, innehålla 
solopartier, församlingssång, predikan och 
musik med fullt komp.

Det var under en sjukdomsperiod i somras, 
då han befann sig på US en tid och ”hade 
väldigt tråkigt”, som en kollega uppmanade 
honom att ta en gitarr och skriva lite musik. 
Många av texterna är hämtade ur Svenska 
kyrkans handbok, men t.ex. bönen Käre Far 
i himlen finns med och så en hel del text, 
skriven av Göran själv. Många lästa delar i 
en vanlig mässa har nu fått musik, skriven 
av Göran. 

Albin Fronczak har gjort körsatser, hjälpt 
till med att spela in demos, fixat lite harmo-
nier och lärt ut hur man använder notpro-
grammet i datorn. 

TEXTERNA ÄR SPRUNGNA UR TANKARNA på psykisk ohälsa, 
där det är både upp och ner med måendet, 
men de är ändå glada och positiva. Vi delade 
många tankar kring hur det är att inte må bra, 
att må psykiskt dåligt, men hur man då gärna 
försöker hålla fast vid de positiva stunderna 
som ändå dyker upp. 

Jag fick lyssna på bitar av de många delarna 

Carl Jyllermark är ny kyrkoherde i Slaka-Nykils pastorat.
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Göran berättar om mässan En Hel Del

i mässan och det var medryckande och många 
strofer fastnade ganska snabbt. Det var ett Ky-
rie i rockballadstil, ett glatt Gloria, ett bluesigt 
psaltaromkväde (Ps 130), Credo med Bob 
Dylanstuk och Offertorie ”Gud du delade 
vårt allt…vår ängslan…. I ett brutet bröd… 
Bli ett med oss i vin och bröd”. Sanctus är en 
svängig gospel, O Guds lamm en 3-stämmig 
kanon. Tackbön och en rockig sändningssång 
avslutar det hela. 

”Nu har vi varit på fest, vid Herrens bord 
är var och en gäst. Gå med Gud, gå med bud, 
ge världen hopp!” (Ur mässan En Hel Dels 
sändningssång)

Vi är inbjudna till att ta del av denna fest i 
Lambohovskyrkan! Visst blir du sugen på att 
vara med?! Jag blev det i alla fall. 

Tack Göran för att du delade din väg till 
texterna och dessa musikaliska glimtar med 
mig och vi ser fram emot att få ta del av 
helheten. 

BIRGITTA JACOBSSON

Göran Bondesson har skrivit mässan ”En 
Hel Del” som framförs i Lambohovskyrkan 
söndag 5 mars kl 18.00.



På klotet

På klotet | Internationellt fokus i vår församling
Värdet av vårt bidrag till Kongo
En del av Equmeniakyrkans internationella arbete riktar 
sig mot tre länder i  Afrika.Agneta Lillqvist Bennstam 
(presenterad i Medljus nr 4 förra året), läkare och missio-
när har arbetat i DRK och ingår i två av  Equmeniakyrkans 
arbetsgrupper för Afrika. Här följer den första av några 
artiklar om situationen och arbetet där:

Equmeniakyrkan (EK) har samarbete med 
två samfund i Demokratiska Republiken 
Kongo (DRK). Det är CEBU, det förenade 
baptistsamfundet, i Mai Ndombe provin-
sen och CEC, det evangeliska samfundet i 
Kongo Central provinsen. Dessa två samfund 
har sedan drygt 100 år haft samarbete med 
Svenska Baptistsamfundet (SB) och Svenska 
Missionskyrkan (SMK) och EK har övertagit 
detta samarbete. 

Vår relation och vårt stöd till de två sam-
funden är av stor vikt för deras arbete och 
medlemmarnas andliga liv. Landet är fem 
gånger så stort som Sverige till ytan med en  
befolkning kring 100 miljoner. Det är 63 år 
sedan landet blev självständigt och den dagen, 
den 30 juni 1960, fanns knappt någon med 
akademisk examen. Idag lever ca 64 % på 
mindre än USD 2,15/dag, ett uttryck för 
ett liv i extrem fattigdom. Staten ger ytterst 
små resurser till undervisning och hälsovård. 
Fattiga föräldrar har inte råd att betala skol-
avgifter för sina barn och kan inte betala för 
hälsovård vid sjukdom. Infrastrukturer saknas 
i stora delar av landet. Under det gångna året 
har presidenten utlovat gratis skolgång för 

barn i primärskolor och andra sociala åtgärder 
utlovas. Hur dessa löften kommer att realise-
ras har vi ännu inte kunskap om. Korruption 

är mera regel än undantag, vilket ställer alla 
biståndsgivare inför stora utmaningar.

DEN POLITISKA SITUATIONEN i landet är svåröverskådlig 
för oss. Vid presidentskiftet 2019 i januari, 
var det första gången som detta skedde utan 
blodiga strider. I östra delen av landet störs 
befolkningen ständigt av beväpnade grupper, 
som anses ha stöd av grannländerna Uganda 
och Rwanda. Detta förnekas av länderna i 
fråga. I december i år skall nya val äga rum. 
Hur många som kommer att ställa upp som 
kandidat i presidentvalet vet ingen ännu. 
Oron är stor i landet, många vill få ansvars-
poster inom statens alla befattningar. För att 
bli nominerad och vald krävs pengar.

I denna situation finns våra kristna vän-
ner, syskon. De lever i denna oroliga del av 
världen varje dag, hela deras liv är beroende 
av kontakter med omvärlden. I svåra tider 
med fattigdom och bristande tillgång till 
hälsovård och undervisning för barn, lockas 
allt flera att återvända till ”ndoki”, den magi 
och den tro på andevärlden som förfäder levt 
med. I nutid är tron på ”ndoki” på återgång, 
bland alla samhällsklasser. Den kristna tron 
förmedlar ett annat budskap och ett hopp 
som är verkligt. Det är en anledning till att 
vårt stöd är av så stort värde. 

Tack för vad ni i Equmeniakyrkan i Lin-
köping bidrar med!

AGNETA LILLQVIST BENNSTAM

En pojke, som bor i det inre av DRK och får del av Equmeniakyrkans bidrag.

Långt borta och nära – ny utställning i Galleriet
En av medlemmarna i Gallerigruppen, 
Eva-Lena Bard, ställer ut i Galleri Magnifik 
under tiden 18 februri-18 mars. Hon kallar sin 
utställning Långt borta och nära. Välkomna 
på vernissage lördag 18 februari kl 13.00.

Så här berättar Eva-Lena om sin konst: 
”Efter en kontakt med Equmeniakyrkan, i 
hopp om att få ställa ut mina tavlor, hamnade 
jag i Gallerigruppen. Spännande tycker jag, 
som är konstintresserad och älskar bild som 
uttrycksform. Galleri Magnifik är dessutom 
en vacker gallerilokal som flödar av ljus!

Själv har jag målat länge, länge. Måleriet 
känns som ett andra språk, när orden inte 
räcker. Jag är född och uppvuxen i Linköping 
och har gått i skolan här. Eftersom jag levt i 
”exil” någon annanstans i landet, finns det ett 
skimmer över barndomens gator. Händelser 
kommer väldigt nära, minnen korrigeras av en 

Galleri Magnifik
brysk verklighet, men det känns bra att vara 
tillbaka. Jag berättar gärna med mina bilder, 
ibland är det minnen, i andra fall förståelsen 
av en omvärld.

Jag har inte genomgått traditionella konst-
skolor, men har varit elev hos en konstnär 
i Stockholm under ett antal år. Jag målar i 
akvarell, olja, akryl, pastell gör gärna kol-
lage och älskar handgjort papper. Jag målar 
gärna föreställande, men spannet mellan det 
föreställande och det icke föreställande känns 
spännande för mig. Där det verkliga försvin-
ner in i något annat outtalat.”

Roligt att Gallerigruppen nu är igång 
med att ordna utställningar igen. Konstför-
eningen Magnifik kommer att fortsätta att 
stödja genom att göra inköp i Galleriet. Ju fler 
medlemmar, desto fler inköp. Vill du veta mer 
om konstföreningen finns kontaktuppgifter 
på sidan 15.

BIRGITTA JACOBSSON
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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

15

En ”Mitt-emellan-utställning” 
i Galleri Magnifik 
Förra utställningen i Galleri Mag-
nifik togs ner 15 januari och nästa 
utställning har vernissage 18 febru-
ari. I det tidsglapp, som uppstår har 
vi fått i uppdrag av Gallerigruppen 
att fylla väggarna i galleriet med 
lite alster. Vi antog utmaningen 
och därför finns nu en utställning 
att beskåda fram till och med den 
13 februari.  Det är olika målerier, 
textilier och foton. 

Vi har bestämt att 50% av 
intäkterna, på det som är till salu 
och om någon vill köpa, ska gå till 
Equmenias arbete. Välkomna!

BIRGITTA JACOBSSON, GURLI BÖRJESSON, MARCUS LIND,
LINDA AHLFORS, BRITT EKMAN, BO EHRENHOLM OCH 

JENNIE ROITTO 



EKONOMIBREV B
Equmeniakyrkan Linköping
Drottninggatan 22
582 25 Linköping

Sista sidan

En del i våra gudstjänster är ”Ljuständning med barnen”. 
Sedan i höstas inleder vi med sången”Skattkistan”, text 
och musik av Hanna Örnberg. En dag före jul  träffar jag 
Hanna och barnen framför den tända granen. Maken 
Andreas är på arbetet.

Hanna, berätta om din uppväxt:
Jag kommer från Torpa i Ydre kommun, där 
jag växte upp med tre äldre syskon. Hela 
familjen och släkten är engagerad i Equme-
niakyrkan där, en  aktiv och ”arbetande 
församling”. Kyrkan och tron  har alltid varit  
viktiga delar  av mitt liv.

Efter skolgång i Österbymo utbildade jag 
mig till kock på Dackeskolan i Mjölby. Mitt 
mål var att bli hemkunskapslärare. Jag gick 
också ett år på gospellinjen vid Glimåkra 
Folkhögskola.

På fritiden deltog jag i kyrkans alla ung-
domsaktiteter.

Hur har ditt yrkesliv därefter sett ut?
Jag  trivdes bra som kock, men i samband 
med finanskrisen 2008 fick jag gå ner i tid och 
startade då en ungdomskör i kyrkan, vilken 
jag var ledare för.

Jag kände då att jag ville arbeta mer i 
kyrkan, vilket ledde till  två år som ungdoms-
ledare i Herrljunga.

Därefter drogs jag mot storstaden (= Gö-
teborg) och Bibelskola Väst (Smyrnakyrkan), 
där jag gick i 1,5 år. Samtidigt jobbade jag 
som vårdbiträde på äldreboende.

Efter det kom fundering över mitt kom-
mande yrkesliv och det var en av mina bröder, 
som en dag lade fram tanken på att jag skulle 
kunna passa som begravningsentreprenör. 
Mer därom senare.

Du och Jacob Wessbo startade Gospelkören Revoice 
2015, berätta: 
När jag flyttade hit vikarierade jag ett halvår 
som ungdomsledare (då Lisa Falklöf var 
föräldraledig).

Församlingen hade en liten ungdomskör, 
vi bad mycket om dess framtid och tanken 
växte att starta en kör riktad till ungdomar i 
studentåldern och unga vuxna (18-34år) med 
gospelinriktning.

Vi gick ut brett med information, på uni-
versiteten, sociala medier mm och hoppades 
att det i alla fall skulle komma 20 på första 
övningen i vår kyrka. Vi fick bönesvar, det 

kom 60!!  Kören växte sedan och som mest var 
vi 150 inskrivna. Jag var körens ledare i flera 
år och med tacksamhet och glädje har andra  
efterhand tagit vid och kören lever vidare och 
berikar våra gudstjänster. Flera i kören har 
ingen tidigare församlingserfarenhet varför 
kören också fyller en viktig funktion andligt 
och socialt.

”Sångerna kommer till mig”

Hanna Örnberg med sönerna Bertil och Gunnar.

”
”Min önskan är att 

min röst ska komma 
till användning, att 
de som lyssnar ska 
få en förnimmelse 

av Guds röst”
Hanna Örnberg

Du arbetar på begravningsbyrån Stilla, ett yrke jag inte 
förknippar med en yngre person:
Byrån startades  2006 av två tidigare sjukskö-
terskor och har nu vuxit till 13 medarbetare. 
Då jag flyttade hit gällde det att få en prak-
tikplats, det saknas regelrätt utbildning. Jag 
antogs och fick följa de redan mer erfarna i  
olika uppdrag som ingår och sedan relativt 

tidigt ta emot telefonsamtal. Så småningom 
fick jag ta ansvar för en hel begravning och 
alla delar som ingår före och efter. Jag trivs 
mycket bra, arbetet innebär möten och nära 
kontakt med människor och en viktig uppgift 
att få göra denna delen av livet fin och värdig. 
Ibland blir jag också ombedd att sjunga .

Vi har en god och stöttande arbetsgemen-
skap, vilket är ytterst viktigt och kan också få 
enskild professionell hjälp utifrån om behov 
finns. Mentalt är arbetet många gånger påfres-
tande, men också mycket meningsfullt. Vi har 
både yngre och äldre medarbetare och det är 
många som hör av sig och vill börja arbeta hos 
oss, så jag är inte unik på detta sätt.

Familje – och församlingsliv hur ser det ut :
Familjen i övrigt består av pappa Andreas, Siri 
6 år, Bertil 4 år och Gunnar född i augusti. 
Så just nu är jag hemarbetande på heltid, 
vilket jag trivs med. Genom barnen har vi 
fått en del kontakter utanför kyrkan, som vi 
upplever värdefullt.

Vi har båda genom åren haft många olika 
uppdrag i församlingen, men får nu begränsa 
oss för familjens skull. Jag försöker vara med 
i barnmusiken på fredagarna, är en del av 
julmarknadskommitten och Andreas är bl.a. 
Områdesansvarig i område 21. 

Jag älskar att vara på gudstjänst, ta del av 
dess olika uttryck och åren med pandemi 
upplevde jag därför mycket påfrestande. Nu 
kan vi äntligen ses igen och vi vill att barnen 
ska känna sig hemma och få samma positiva 
upplevelse som vi båda föräldrar har fått. 
Kan jag sedan få bidra med min sång ibland 
är jag tacksam.

Det leder oss in på musiken i ditt liv: 
Musik har alltid funnits i och omkring mig.
Jag är ”analfabet ” avseende noter och ackord, 
men får till mig texter och melodier och får 
sedan hjälp av andra att få det på pränt. Den 
senaste var ”Sången till Gunnar”, som jag 
sjöng vid hans välsignelseakt i kyrkan.

Min önskan är att min röst ska komma 
till användning, att de som lyssnar ska få en 
förnimmelse av Guds röst.

Hanna, stort tack för samtalet och att du vill dela 
med dig. Vi önskar dig och familjen Guds 
Välsignelse i era liv!

ELSA HERMANSSON


