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Vi är inbjudna i

Guds rike
“Samtidigt som vi lever i Sverige är
vi av Jesus inbjudna in i ett annat
rike, Guds rike. Det är ett rike som
inte är beroende av folkets röster”
skriver Per-Henrik Bark i sin ledare

I skrivande stund är Sveriges riksdagsval
avgjort, Sverige får en ny regering. Den
kommande regeringen har stora utmaningar framför sig och många känner oro
inför framtiden. I bibeln uppmanas vi att
be för de styrande (1 Tim 2:1-4). Låt oss
göra detta!
Samtidigt som vi lever i Sverige
är vi av Jesus inbjudna in i ett annat rike,
Guds rike. Det är ett rike som inte är
beroende av folkets röster, det vacklar inte
även om engagemanget sviker. Det är ett
rike som står fast i alla tider, ja i evighet!
Och i centrum av detta rike finns den allra
vackraste - Jesus Kristus!

Min hustru Maria och jag har vid ett
flertal tillfällen besökt ett missionsarbete
i Rumänien. Vid ett tillfälle berättade
föreståndaren för organisationen, Lars
Gustavsson, om en av sina allra starkaste
upplevelser från arbetet. Lars sa: ”Det allra
starkaste upplevelsen jag har haft var när
vi fick knyta upp de tygtrasor som band
de små svaga barnen i sjukhussängarna i
barnsjukhuset i Marghita. När vi fick lossa
dessa band och föra dem över till ett nyrenoverat barnhem där det fanns många som
kunde ge dem vård och kärlek.” När Guds
rike blir synligt på vår jord är det vackert! Därför uppmanar Jesus oss: “Sök först
hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni
få allt det andra också.”
Min bön är att du och jag ska få
mersmak på Guds rike. Att vi ska få skåda
in i Sonens ansikte och se det allra vackraste. Att vi ska få längta efter dessa vackra nedslag från Gud. Låt oss tillsammans
söka Guds rike och hans rättfärdighet!

När Jesus skall döpas av Johannes Döparen kan inte Gud Fader hålla tyst utan
utbrister: “Detta är min älskade son, han
är min utvalde.” (Matt 3:17) Skulle Fadern
ha fortsatt att tala kanske vi hade fått höra:
Detta är vad jag har tänkt, är det inte vackert? Finns det något vackrare än min son?
Finns det något vackrare än riket där alla
är välkomna? Finns det något vackrare än
riket där den fattige bjuds till festen, där
den hungrige mättas, den sörjande tröstas, Per-Henrik Bark
den sjuke blir frisk och där skapelsen får
tillbaka sin lyster?
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Barnkör
Församlingen har en barnkör
som samlas klockan 16.15-17.00 i
Matteusrummet 1 tr upp fredag 14
november, fredag 28 november och
fredag 5 december
Söndagen den 7 december sjunger vi på
Gudstjänsten kl 11.00
Vi sjunger tillsammans, leker
någon lek och ber en bön.
Välkommna alla sångsugna
killar och tjejer födda 2010 och
tidigare! Har du frågor ring Bibbi på
013-124776 eller maila bibbi.ahman@
baptistkyrkanlinkoping.se
Bibbi Åhman

Parkering
2015

Info från
valberedning
Vi hoppas du står kvar i ditt uppdrag
under kommande år, om inte meddela
oss för den 17 nov.
Magnus Tellevi,
Erland Johansson,
Anni Jonsson

Kom med och sjung på:

Gudstjänsten 1:A advent

Vi övar:
Tisdag 11 november kl 18.30,
Onsdag 19 november kl 18.30
i Lukas 1 tr upp
Tisdag 25 november kl 18.30 i
Kyrksalen
Söndag 30 november samling
kl 9.30
Varmt Välkomna!
Ingen anmälan krävs. Vid frågor:

Om du önskar hyra
parkeringsplats på
Baptistkyrkans gård under 2015 Kontakta Bibbi Åhman 013-124776,
vill vi gärna att du sätter in 700 bibbi.ahman@baptistkyrkanlinkoping.se
kr på bankgiro: 364-3624. Så
snart du har betalt kommer
parkeringskortet på posten.

Luciatåg

med Akademiska damkören
Den 13 december
klockan 19.00
Entré: 80 kr,
barn under 7 år gratis.

Höstoffer
19 oktober

Församlingen behöver din
gåva! Har du inte möjlighet
att vara på plats, skänk
gärna din gåva via bankgiro:
364-3624
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Mission Predikstolsbyte
Lördag den 11 oktober kommer Agneta
och Ivar Magnusson att samtala om
Burma, om flrsamlingarnas roll och
demokratisering.
“Focus på Burma” är rubriken för samlingen
på lördagskvällen den 11 oktober. Vi har
besökt landet många gånger både som
ansvariga för ett utvecklingsprojekt och
som reseledare. Nu ser vi fram emot att
få berätta om ett spännande land och om
möten med starka, fantastiska människor.
Men också om kyrkors och församlingars
viktiga arbete att förmedla hopp och
framtidstro.
Burma har under många år styrts
av en grym militärdiktatur som tvingat
människor på flykt och skapat stora
problem. Under senare år kan man dock
se en försiktig utveckling mot demokrati.
För oss, med yrkesbakgrund inom
utbildning och socialt arbete och djupa
rötter i kyrka och folkrörelse, har vi genom
engagemanget i Burma haft möjlighet att
förmedla stöd och samtidigt fått många
positiva erfarenheter.
Agneta & Ivan Magnusson

Kraftsamling den
14-16 November
En helg med uppbyggelse,
uppmuntran och utmaning!
Medverkan av Frida Blomberg,
Carl-Olof Hultby, Gunnel
Noreliuson, Hans Weichbrodt I
Missionskyrkan i Nässjö.
Mer information kommer!
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26 oktober predikar pastor John
Ahlström i gudstjänsten klockan
11.00. John är anställd som pastor
med inriktning mot barn och unga
i Andreasförsamlingen, Fjällstugan
Jönköping.
Församlingen har c:a 400 medlemmar
med en verksamhet som sjuder av liv och
riktar sig till alla åldrar. Man samarbetar
med olika kommunala verksamheter och
hyr ut församlingens kafélokal till en
trio som där driver en mycket populär
restaurang.
Sedan
flytten
2003
till
Fjällstugan,
som
tidigare
var
Andreasförsamlingens sommarhem, har
antalet medlemmar fördubblats.
Johns predikan i vår kyrka är ett
”predikstolsbyte” och Frida Blomberg
kommer att återgälda besöket med en
predikan i Fjällstugan i januari 2015.
John Ahlström
(med tillåtelse Fjällstugans hemsida)

Regionfest

Dagsschema
13.00 Gudstjänst,
Predikan – Olle Alkholm bitr. kyrkoledare, medverkande från Baptistförsamlingen och Regionspersonalen
14.00 Storseminarier
”Den kyrka vi är – utmaningar & möjligheter” - Olle Alkholm

Kom och var med på Regionfest
”Färdväg vidare” för Region Öst
den 4 oktober.

”Mission som förvandlar världen” –
Lars ”Myggan” Kallfors, Göran Holmberg

Detta är en dag för alla som vill
vara med och informeras, inspireras att bygga Equmeniakyrkan som
gemenskap och helhet genom att utvecklas och utmanas Regionalt, lokalt
och personligt. Hur ser ”vägarna” in
i en gemensam framtid ut? Vilka utmaningar står vi inför? Vilka redskap
har vi för att möta dessa?
Denna dag kommer innehålla
gudstjänst, seminarier, inspiration,
fest, information och utmaning. Alla
är välkomna och det Regionala förtroenderådet särskilt inbjudet till en
egen samling om Regionens utmaningar och ansvar. Planen är att vara i
Baptistkyrkan, men den kan vara för
liten. Då står Missionskyrkan ett stenkast bort redo att ta emot oss för mat
och seminarier.
Du som missat att anmäla dig
är välkommen till samlingarna men
får stå över fika och mat.

15.00 Ståfika
15.30 Storseminarier
”Den region vi är – utmaningar och
möjligheter” – Peter Bernhardsson
”Färdväg” – Gunnel Noreliusson
”Växa i tro”, ”Så funkar det” – IdaMaria Brengesjö, Christer Gustafsson
16.30 Kvällsmat
18.00 ”Förklädd Gud”
Ett klassiskt verk för kör och orkester.
Text: Hjalmar Gullberg, Musik: LarsErik Larsson, övriga medverkande
bl.a. Jakob Wessbo, Jonas Eveborn,
Peter Bernhardsson m.fl. i Missionskyrkan.
19.30 Slut
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Oktober

Onsdag 1
19:00 Följ med & se, Joh kap 12, Bibel,
fika och samtal, Pelle Bark

November

Lördag 1
11.00
Allhelgonagudstjänst,
Blomberg, Åke Karlström

Frida

Lördag 4
13:00 Equmeniakyrkans regionfest: Se
Artikeln på s.5

Söndag 2
OBS. 11.00 Gudstjänst tillsammans med
Missionskyrkan (i Missionskyrkan).

Söndag 5
11.00 Gudstjänst, Följ med och Se, Frida
Blomberg, David Ahlvin, nattvard

Lördag 8
16:00 Auktion i Ledberg

Torsdag 9
19:00 Gemenskapskväll i Ledberg
Söndag 12
11.00
Missionsgudstjänst,
Magnusson, Bibbi Åhman

Agneta

Onsdag 15
19:00 Följ med & se, Joh kap 13, Bibel,
fika och samtal, Frida Blomberg
Fredag 17
20.00 Bön- & Lovsångsmässa i
Domkyrkan, Att lyssna i tro, Frida
Blomberg, eftersits i Missionskyrkan
Söndag 19
11.00
Gudstjänst,
Pelle
Bark,
Lovsångsgruppen, Höstofferinsamling
Söndag 26
11.00 Gudstjänst, John Ahlström
Fjällstugan Jönköping, Ida Stensér
Onsdag 29
19:00 Följ med & se, Joh kap 14, Bibel,
fika och samtal, Pelle Bark
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Söndag 9
11.00 Gudstjänst, Profeten Daniel del1,
Pelle Bark, Evelina Hansson och Sofia
Norlander, nattvard. Extra insamling för
renovering av dopgraven
Tisdag 11
18.30-20.00 Adventskörövning
Onsdag 12
19:00 Följ med & se, Joh kap 15, Bibel,
fika och samtal, Frida Blomberg
Fredag 14
16:15-17:00 Barnkör
Söndag 16
11.00 Gudstjänst, Profeten Daniel del 2,
Pelle Bark, Kören Lyran
Tisdag 18
19.00 Församlingsmöte
Torsdag 20
18.30-20.00 Adventskörövning
Fredag 21
20.00 Bön- & Lovsångsmässa i
Domkyrkan, Kristi Återkomst, eftersits i
Citykyrkan

Söndag 23
11.00 Gudstjänst, Profeten Daniel del 3,
Pelle Bark, Joni Jantzie
16:00 Ekumenisk gudstjänst i Ledbergs
kyrka
Onsdag 26
19:00 Följ med & se, Joh kap 16, Bibel,
fika och samtal, Pelle Bark
Tisdag 25
18.30-20.00 Adventskörövning
Fredag 28
16:15-17:00 Barnkör
Söndag 30
11.00 Adventsgudstjänst, Vi tänder ett
ljus för dig, Frida Blomberg, Adventskör
med Bibbi Åhman

December

Fredag 5
16:15-17:00 Barnkör
Söndag 7
11.00 Gudstjänst, Vi tänder ett ljus för vår
rädsla, Barnkören, Bibbi Åhman
14.30 Gudstjänst på Universitetssjukhuset
Onsdag 10
19:00 Följ med & se, Joh kap 17, Bibel,
fika och samtal, Pelle Bark
Torsdag 11
19:00 Gemenskapskväll, Julfest i Ledberg
Lördag 13
19.00 Luciatåg – se annons s.3

Söndag 14
11.00 Gudstjänst, Vi tänder ett ljus för
vår otillräcklighet, Frida Blomberg,
Jonas, Anni och Ola, nattvard
Söndag 21
11.00 Gudstjänst, Vi tänder ett ljus för
vår stress, Pelle Bark, David Ahlvin
Torsdag 25
7.00 Julotta, Låt Jesus tända sitt ljus i
dig! Pelle Bark, Jonas Blidelius, Bibbi
Åhman
Söndag 28
11.00 Gudstjänst tillsammans med
Missionskyrkan,
predikan
och
sångmedverkan från Missionskyrkan (i
Baptistkyrkan) Hela kollekten går till
Linköpings stadsmission.

Januari

Torsdag 1
17.00 Nyårsbön, Ett oskrivet blad,
Frida Blomberg, Åke Karlström, (inget
kyrkkaffe)
Söndag 4
11.00 Gudstjänst, Pelle Bark
I samband med våra gudstjänster
serveras det alltid kyrkkaffe, om inget
annat anges.
I
samband
med
våra
nattvardsgudstjänster
och
våra
församlingsmöten tar vi upp en
utgångskollekt till missionen
Varje vecka har vi också bön Tisdagar
11.00 och Söndagar 10.30. Samt
Öppen kyrka 11:30-13:00 onsdagar
och torsdagar
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Rapport från Ledberg

En onsdagskväll i början av
september arrangerade scouterna
i Ledberg ”Grannskapskväll i
Kränge”. Kränge är den del av
Ledberg som växer, med mycket
nya villor och barnfamiljer.
Ett sextiotal personer, stora och
små, hade hörsammat inbjudan och
minglade runt på den tomt som vi

fått låna för ändamålet. Diverse
aktiviteter fanns att prova på som t. ex.
stövelkastning, livlina, godiskatapult
och filtbår. Man kunde göra sitt eget
pinnbröd till grillkorven och saften
eller kaffet. Tipspromenaden var
också uppskattad.
Vi passade naturligtvis på att inbjuda
till de olika samlingar som kommer
framöver i Betaniakapellet och
Ledbergs kyrka. Både pastor Pelle
och komminister Ulrika fanns på plats
och knöt kontakter. Trots regn under
dagen så klarnade himlen upp och
vi upplevde en mycket trivsam kväll
tillsammans.
Hälsningar från scouterna i
Ledberg.

Betania i Ledberg hösten 2014
Torsdag 9/10 kl. 19
Gemenskapskväll Vision For All Leg.
optiker John Godoy berättar om hur
fattiga i Sydamerika kan få synen
tillbaka. Gunnar Kjellander avslutar
kvällen Ta med dina uttjänta men hela
glasögon
Lördag 8/11 kl. 16
Auktion till förmån för ungdomsarbetet
Claes Ericsson, scouterna, Pelle Bark
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Söndag 23/11 kl. 16
Ekumenisk gudstjänst i Ledbergs
kyrka Pelle Bark, Carl Jyllermark
Torsdag 11/12 kl. 19
Gemenskapskväll
Julfest,
Frida
Blomberg
Onsdagar kl. 18 - 19:30 Scouter för
barn i skolåldern

Bilder från församlingsdag
på Liljeholmen
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Församlings sidan

Medlemsinformation

Den 6 september döptes Carl-Mikael
Ahlgren i Liljeholmen, Rimforsa.
Den 7 september välkomnades Anna
och Carl-Mikael Ahlgren som nya
medlemmar in i församlingen.
Vi gläds och tackar Gud för Anna
och Carl-Mikael som vår församling
berikats med.
Eva-Lotta Gullberg fick hembud den
18 juni 2014 . Hon är nu hemma hos
Herren
Barbro och Herbert Carlsson flyttar
över sitt medlemskap till Vikingstads
Missionsförsamling.
Nancy Stark har valt att gå ur
församlingen.

Tack

Tack för deltagande på olika sätt i samband med vår kära mamma Ingrids bortgång och begravning, för minnesgåvor
och blommor. Och för alla uppskattade
ord! Den ljusa och varma stämning ni alla
bidrog med hedrade hennes livsgärning
och person och påminde oss om den glädje och stolthet vi känner över Ingrid som
mamma, svärmor, farmor. Och de sista
åren även som gammelfarmor.
//Staffan och Ola med familjer.
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Carl-Mikael Ahlgrens dop

Adressändring:

Inga Härold
Hunnebergsgatan 34 Lgh 1009
582 34 Linköping
Tele: 013-65744
Andakt på Bastuplan

Kom och sjung!

Har du frågor, kontakta
Marianne Björndahl: 013-149962

14 okt kl 14.30
11 nov kl 14.30
9 dec kl 14.30

Pelle Bark

Pastor och föreståndare
072-212 88 04
pelle.bark@
baptistkyrkanlinkoping.se

Baptistkyrkan
Linköping

Klostergatan 46
582 23 Linköping
www.baptistkyrkanlinkoping.se

Kassor och fonder

För att underlätta för dig som
givare finns följande information

Bankgiro 364-3624
Kyrkofonden PG 695663-5
Församlingsfonden PG 1704471-0
Barn och ungdom PG 645387-2
Ledbergsgruppen PG 715299-4
Frida Blomberg
Pastor

072-250 88 04
frida.blomberg@
baptistkyrkanlinkoping.se

Manusstopp den 7 December
Redaktionen, kontakt:
Fro@baptistkyrkanlinkoping.se

Box 14038
167 14 BROMMA
08-580 031 00
info@gemensamframtid.se
Bibbi Åhman
Expedition

013-12 47 76
Telefontid:
tisdagar kl 9:30-12
bibbi.ahman@
baptistkyrkanlinkoping.se

Ansvarig utgivare
Pelle Bark
pelle.bark@
baptistkyrkanlinkoping.se
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Vi tänder ett ljus för dig
7 dec

Vi tänder ett ljus för vår rädsla

14 dec

Vi tänder ett ljus för vår
otillräcklighet

21 dec

Vi tänder ett ljus för vår stress

25 dec

Låt Jesus tända sitt ljus i dig

Du är, oavsett vem du än är, ovan eller
van

varmt välkommen till

Baptistkyrkan att sitta ner, finna stillhet,
fira advent och börja ana julens verkliga
budskap – vi startar kl 11:00 och håller på
lite drygt en timme därefter är du
välkommen att stanna på fika.

