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f d LRF KONSULT    

013-37 70 00 
011-19 49 00 

 

Åkerbobladet 
Din lokala annonstidning 

013-21 96 20  *  info@akerbo.nu 

 

Kulturarrangemang 
i samarbete med 

 

Görans VVS & EL 
0708 - 434 838 

Styr, El, Rör & Vent 
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        Jesus återkommer flera gånger i sin undervisning ll vikten av 
a  göra sig av med sina saker. Alltså var det e  problem redan för 
2000 år sedan, och jag är övertygad om a  problemet är betydligt 
större för oss som lever i Sverige i dag. Av egen erfarenhet vet jag 
a  det är svårt a  ge Gud den d han förtjänar när jag har mer sa-
ker a  sköta om än vad som är nödvändigt.  
        I Luk kap 18 står det om en rik ämbetsman som kom ll Jesus 
och frågade vad han skulle göra för a  förtjäna evigt liv. E er a  
Jesus påpekat a  det handlar om a  följa buden så säger Jesus a  
det enda som återstår är a  sälja allt han äger och ge ll de fa ga 
och sedan följa Jesus. Då får man en ska kammare i himlen. Svaret 
tog hårt på mannen för han var mycket rik och det fanns mycket 
han inte ville ge upp.  
                                                                                                        Forts sid 5 ……... 

 Lo a Suu, pastor 

     

Slappna av!                                                                                                                  
Om ni inte vore så upptagna med allt som 

ni skaffar er  
skulle ni se vad Gud skänker er.  

 Människor som inte känner Gud och inte  
 vet hur han jobbar, de gör stor affär  

av sådana saker,  
 men ni både känner Gud och vet hur han 

 gör saker. Ta vara på Guds verklighet.  
Lita på Guds ini a v. Ta emot Guds omsorger.  

 Ni ska se a  alla vardagsbehov blir  
 llgodosedda. 

 

      Luk 12:29–30 översä ning ”The Message”  



OKTOBER: 

 

2 Sö 10.00 GUDSTJÄNST. Lo a Suu.  
    Offerdag. Sång av Lisen  
    Åberg. 
9 Sö 10.00 GUDSTJÄNST. Frida Blomberg, Tranås. 
    Sång av Ane e Thorstensson. 
16 Sö 10.00 GUDSTJÄNST. Lo a Suu. 
    Sång av Ibert och Lilian Kikuchi Johansson. 
19 On 14.00 SÅNGANDAKT i Linghems Grannskapshus. 
20 To 14.00 MISSIONSGRUPPEN träffas, river lakan och 
    rullar förband. Servering. 
22 Lö 19.00 MINNS DU SÅNGEN med sångare och mu- 
    siker från bygden. Servering. 
23 Sö 10.00 GUDSTJÄNST. Na vard. Ma as Sennehed. 
    Sång av Rolf Johansson. 
26 On 18.30 STICK-CAFÉ. 
30 Sö 10.00 GUDSTJÄNST. Lo a Suu. 
    Sång av Amanda Suu. 
 
 

NOVEMBER: 

 

5 Lö 10.00 SÅNGGUDSTJÄNST. Minnesstund.     
Alla helgons dag  Sång och musik av familjen Eksmo. 
12 Lö 14.00 NOVEMBERMARKNAD och MISSIONS- 
    AUKTION. Se separat ruta sidan 6. 
13 Sö 18.00 SINNESROGUDSTJÄNST. Lo a Suu. 
16 On 14.00 SÅNGANDAKT i Linghems Grannskapshus. 
17 To 14.00 MISSIONSGRUPPEN träffas, river lakan och 
    rullar förband. Servering. 
 

4. 



20  Sö 10.00 GUDSTJÄNST. Na vard. Lo a Suu. Offerdag. 
    Besök av Julia Sjöström som informerar om  
    Equmeniakyrkans fotbollsprojekt i Kongo. 
27 Sö 10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. Lo a Suu.  
1:a Advent   Sång av Kören. 
30 On 18.30 STICK-CAFÉ. 
 
DECEMBER: 

 

4 Sö 10.00 GUDSTJÄNST. Jörgen Tholander. 
    Sång av Peter Johnsson och  Maria Gustavsson. 
 

5. 

    
   ………..forts från sid 3 
 
        Vad innebär det a  sälja allt? Jag tror inte det betyder a  vi  
behöver leva som eremiter, men jag tror a  det inte bara är jag 
som fyller hemmet med saker som är bra a  ha, eller som vi sparar 
av sen mentala skäl. Jag tror a  det Jesus är ute e er handlar 
framförallt om vårt förhållningssä  ll våra saker. A  vi borde se 
på̊ sakerna som en gåva från Gud a  förvalta och lämna vidare när 
vi inte längre behöver den.  
        Jesus berä ar vidare för lärjungarna om hur svårt det är för 
den som har allt, a  komma in i Guds rike. Lärjungarna undrar vem 
som då har en chans över huvud taget? Jesus svarar a  ingen med 
egen kra  kan göra det, men med Guds kra  går det genom tron 
på Jesus Kristus.  
        Om vi inte håller fast vi det vi äger kommer Gud förse oss med 
det vi behöver. Det är en fråga om llit. Lita på a  Gud vill vårt 
bästa och a  vi därför inte behöver vara redo för alla tänkbara si-
tua oner. Jag är övertygad om a  det är lä are a  se Guds under i 
våra liv om vi inte låter våra saker stå mellan oss och Jesus.  
 
                           Guds välsignelse ll er alla/ pastor Lo a 



 
 
 
 
 

NOVEMBERMARKNAD och 
MISSIONSAUKTION den 12/11 från kl 14.00 

(delvis utomhus) 
 

Försäljning av hembakat bröd, sylt, sa , gelé …. 
Lo erier med vinster från  

vår secondhand-bu k Magasinet. 
 

I vår servering inomhus finns: 
kaffe, te, sa , goda mackor och hembakat bröd av olika slag. 

 
Kl 16.00 blir det en kort andakt 

med vår pastor Lo a Suu och sång och musik. 
E er andakten kan du köpa ostkaka och korv. 

 
Kl 17.00 börjar auk onen 

med åror och lo erier i kyrksalen. Auk onist Roland Axelsson. 
 

Kvällens behållning går ll Linghemskyrkans verksamhet, vårt 
Barn- och ungdomsarbete och ll barnhemmen i Venezuela 

och Rumänien. 
 

Varmt välkomna att vara med! 

 
 

Känner du a  du vill lämna något bidrag, vad det är, bröd, sylt eller  
något annat ll vår auk on så är det SÅ välkommet. 

Du kan lämna det i kyrkan kvällen innan (kl 18.00-20.00), 
på Magasinet eller på lördagen från kl 13.00. 

 

6. 



          Språk-café i Linghemskyrkan 
 
        När kriget i Ukraina bröt ut i februari och människor  
började fly landet, ställde vi i Linghemskyrkan oss frågan,  
vad vi kunde göra för a  hjälpa människor. Vi fick ps om  
a  bistå med ekonomisk hjälp som förmedlades via  
Equmeniakyrkan centralt och även andra kanaler. Några av  
församlingens medlemmar anmälde sig även ll Hjärta ll  
Hjärta/Solrosbuss som villiga a  ta emot någon eller några i si  hem. 
Dessa kom via Solrosbuss, e  samarbete mellan flera bussbolag och 
Hjärta ll Hjärta.   
 

        I början av april hade flera flyk ngar, mest mammor med barn 
kommit ll vår bygd och vi inbjöd ll e  språk-café i vår kyrka. Tisdagen 
e er påsk samlades vi första gången. Några bodde i Högliden, Ban-
kekind och fick skjuts av Monica eller Gullvi från Åkerbo frikyrkoförsam-
ling. Vi umgicks, pratade (en kvinna är väldigt duk g på a  tolka från 
engelska) eller med hjälp av översä ningsappar på våra telefoner och 
ibland med ”teckenspråk”, dvs hela kroppen. Sam digt tränade vi på 
svenska ord och u ryck. Agneta och Tommy var lärare.  

        E er bara e  par veckor återvände e  par mammor med sina barn 
ll Ukraina, men en liten grupp blev kvar och de uppska ade verkligen 

våra träffar. Vi fikade, umgicks och pratade. För dessa vänner var den 
sociala samvaron troligen den allra vik gaste som e  avbro  i varda-
gen.  
 

       Med den visade det sig a  Migra onsverket inte ordnade några 
boenden ”per automa k” ll dem som hade tak över huvudet, utan vi 
fick försöka hjälpa våra vänner vidare på olika sä . En kvinna blev svårt 
sjuk och hamnade på sjukhuset vare er hon och hennes äldre mor blev 
hänvisade ll e  boende i Skåne, då de behöver hjälp av personal för 
sina basala behov. En annan mamma med do er bor for arande kvar 
hos värdfamiljen och flickan har kunnat börja skolan. Y erligare en 
mamma har fly at ll stan och har få  en provanställning på e  företag 
och do ern har börjat förskolan. 

            Forts sid 8 ………. 
7. 



 …..forts från sid 7       
 

        Men vi får inte glömma a  de for arande lever med alla frågor om 
hur länge de måste stanna här, när kriget ska ta slut, när hemstaden blir 
fri från ockupa on, om huset de lämnade finns kvar etc. Det allra job-
bigaste är säkert oron för de anhöriga som finns kvar i landet.  
 

        Erfarenheten av de a engagemang är a  det kan låta så enkelt a  
komma ll Sverige och a  dessa flyk ngar hade en ”gräddfil” jämfört 
med andra flyk ngar, men verkligheten visar något annat. De skulle ha 
rä  a  arbeta från första dagen i Sverige enligt nyhetsrapporteringen, 
men hur skulle de a gå ll? Det krävs mycket tålamod och väntan innan 
all registrering är klar. Först en registrering på Migra onsverket och det 
tog ungefär fyra veckor innan de fick si  asylkort. Sedan registrering hos 
Ska everket för a  få e  ”samordningsnummer” i stället för vårt per-
sonnummer, som tog y erligare cirka fyra veckor. Sedan registrering på 
Arbetsförmedlingen. Ansökan om barnomsorg – som har fyra månaders 
vänte d! Om du dessutom fly ar under den får du börja om med en 
ny ansökan och vänte d, trots a  det är inom vår kommun! Bekrä el-
sen skickas via mail från kommunen där du ska logga in dig med di  
personnummer och bank-ID för a  kunna läsa vilken förskolan du bevil-
jats, vilket är omöjligt för en flyk ng utan svenskt personnummer. Det 
ekonomiska bidraget för en vuxen + e  barn är 104 kr/dag som är tänkt 
ska räcka ll alla nödvändiga utgi er. Vem av oss skulle kunna leva på 
det? 

            Jag är så tacksam a  vi får ha det så go  i vårt land, a  vi har möjlig-
het a  dela med oss av allt vårt goda ll dem som måste fly in i det 
okända. Tänk om det varit vi som behövt fly?  
 
  Till sist en sångtext:  
 

  ”Om jag kan hjälpa någon under livets gång,  
  om jag kan trösta någon med e  ord en sång,  
  om jag kan visa någon vägen hem ll Gud,  
  blir det mening med hela mi  liv.  
          Forts sid 9 ……. 

8. 



….forts från sid 8 

  

  Om jag kan ge åt mänskor av mi  överflöd,  
  om jag kan sprida kärlek i en värld i nöd, 
  om jag kan leva livet som en kristen bör,  
  blir det mening med allt det jag gör.                    
 

  Oh hjälp mig a  tjäna dig så,  
  Herre hjälp mig a  tjäna dig så 
  Om jag kan visa någon vägen hem ll dig,  
  blir det mening med hela mi  liv.”   

 
(If I Can Help Somebody. Text och musik Alma Androzzo.  

Svensk text Ingegerd Holmberg-Norin/Sven-Sture Ze ergren) 
 

En hälsning från språk-caféet genom Lilian och Ibert 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Himlen på besök av Clas Vårdstedt 
Marcus förlag. 

 
Vi är nog många som har lyssnat ll  
Clas Vårdstedt, hans fina och innehålls-
rika sånger. 
I denna bok får vi följa med och uppleva 
25 berä elser omkring hans sånger.  
 
Boken är inte svår a  läsa, men innehål-
ler ändå e  djup.  
Tänk a  mi  i vardagen få uppleva e  
besök från Himlen.  
Clas önskan med boken är a  du och jag 
också ska få e  Gudsmöte. E  möte som 
kan ge tröst, glädje, utmaning  
eller uppmuntran. 
Läs och njut! 
                                      /Monica Axelsson  



10.

Gemenskapsdag!  

 

         En höstdag i september var vi på Gultebo utanför Finspång för en 
dag i gemenskapens tecken. Vi var e  50-tal barn -unga -vuxna som 
deltog i dagens ak viteter såsom måla, skriva och pilgrimsvandra u -
från temat ”tacksamhet och gemenskap”. Några kluriga sta oner och 

pspromenad hann vi också med. Givetvis intogs en hel del god mat 
och kak-buffé.  
          Härligt a  få dela gemenskap med så många olika åldrar där tron 
på Jesus får vara i centrum . 
 



Second hand för missionen 

 
 

        
       
  
 

Himnahallen i Linghem      Telefon 013-708 94 
Öppet alla dagar 8 - 21 

  VÅRA ÖPPETTIDER FÖR INLÄMNING OCH FÖRSÄLJNING ÄR: 
Onsdagar 16 - 19 och Lördagar 10 - 14 

070 - 298 10 30 (under öppe derna) 
   www.linghemskyrkan.se  

 

         Stort och varmt TACK 
        ll er alla som på olika sä   
 

       bidragit ll a  Magasinet har ha  en fantas sk sommar. 
       Vad skulle Magasinet vara utan alla frivilligarbetare, alla  
       som skänker saker, alla som handlar, pratar go  om bu ken 
       och alla som på många olika vis tänker på oss.                      
       Nu ser vi fram mot en höst med många givande möten i  
       Magasinet. Varje vecka försöker vi göra inlägg på Instagram 
       och Facebook med informa on om vad som är aktuellt just         
       för llfället. 
       instagram.com/magasinet_linghem/ 
       m.facebook.com/magasinetlinghem 
 

Varmt välkomna ll oss!  

11.



 

SPÅRARSCOUT 
(åk 1 - 3) 

Varannan måndag kl 18.00  
på Holmen (jämna veckor) 

Erika Tynngård 073-945 01 05 
 

UPPTÄCKARSCOUT 
(åk 4 - 6) 

Måndagar kl 18.00 på Holmen 
David Segersson 070-899 92 57 

 

ÄVENTYRARSCOUT 
(åk 7 - 9) 

Måndagar kl 18.00 på Holmen 
Gustav Berg 070-095 40 83 

  
BARNKÖR/DRAMA 

Onsdagar  
Kl 17.30 barnkör från 6 år 

Kl 18.00 drama 7-9 år 
Kl 18.45 drama 10 år och uppåt 

Amanda Suu 070-465 69 38 
Josefine Lind 076-854 64 08 

 

SÖNDAGSSKOLA 

(3 år och uppåt) 
Söndagar kl 10.00 

Monica Axelsson tel 070-970 32 56 

 

  
 

  
 

Equmenia är öppet för alla, 
Välkommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACKSAMHET 
 

Ett hjärta utan tacksamhet 
är som ett ljus utan veke, 

det brinner inte. 
Jag vill vara tacksam  

och att mitt ljus brinner 
så att allt mitt gnäll 

försvinner. 
Lycka och tacksamhet 

är att finna andra 
och med dem tillsammans 

vandra. 
 Tack Far för din kärlek 

den ger mig glädje och hopp 
Jag är TACKSAM! 

 
                        /Gunnar  

                                2022-09-03 


