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Har det hänt nånting bra under 2020? Oftast är det ju inte helt becksvart när man tänker efter, utan  
det finns någon ljusglimt någonstans. För min egen del var det nog vackra dagar på Pilgrimscentrum  
i Vadstena som var det bästa, mer om dem här nedanför. Vad kommer du ihåg för något fint?

6 händelser: Från Levengoods  
helighet till riksårsmöte på länk

STIFTSSIDAN MINNS 2020

Nu säger vi strax farväl till 2020 
– ett år inte många kommer att 
sakna. Men det fanns ändå saker 
att minnas. Här tittar vi på några  
av dem innan det är dags att gå 
vidare mot ett 2021 som vi hoppas 
ska bli bättre!

Mark Levengood 
talar om helighet
Mark Levengood kom till Pil-
grimscentrums seminarium På 

helig mark och föreläste. Till 
stiftssidan sade han:

– Jag har haft förmånen 
i mitt liv att få resa väldigt 
mycket, och har besökt Bet-
lehem och Nasaret, platser 
som anses heliga… men på 
dessa platser har jag blivit så 

stressad och upplevt ett så-
dant myller, alla månglare som 

nog funnits där sen Jesu dagar. 
Blev platsen heligare av dem? 
Nej. Heligheten måste födas i mig 
själv. Jag måste skapa utrymme. 
Och då kan varje plats bli en he-
lig plats.

Lennman lämnar
Folkungabygdens kyrkoherde 
Fredrik Lennman gick i pension. 
I en helsidesintervju delade han 
med sig av insikter från ett helt 
arbetsliv i kyrkan.

– Kanske den allra viktigaste 
egenskapen hos en kyrkoherde 
idag är förmågan att säga nej. Det 
händer så mycket och man måste 
klara av att prioritera.

Riksårsmöte  
på nytt sätt
Svenska kyrkans unga höll riksårs- 
möte på ett nytt och spännande 
sätt. Ombud från Linköpings di-
strikt deltog via länk från Vård-
näs stiftsgård, och även  
hemifrån. Dagarna bestod av 
att få samtala, debattera, be och 
bada tillsammans. 

Kyrkostyrelsen  
på besök
– Det är väldigt berikande att 
få komma hit och lära känna ett 
stift, utan brådska. 

Det sa kyrkostyrelsens första 
vice ordförande Wanja Lundby-
Wedin under styrelsens besök i 
Linköping, bara dagarna innan 
coronan förlamade Sverige. På 
bilden talar hon om frälsarkran-
sen med pedagog Lena G Åkes-
son.

Från ord till handling
När sedan pandemin drog in ställde församlingarna upp i hela stif-
tet. Äldre och riskgrupper fick hjälp att handla. Motala församling var 
snabbt ute – här är det församlingspedagog Annika Granath som läser 
en inköpslista på Östenssons i Motala.

Pilgrimssommar
I Vadstena möts människor från hela världen. Pilgrims of God’s Mercy 
är en polsk grupp med tidigare kriminella män som mött Jesus i fäng-
elset, omvänt sig och nu vandrar genom olika länder i världen och ber. 
Rafael, Mark och Roman är djupt försjunkna i bön inför den heliga 
Birgittas relikskrin. Roman berättar:

– Vi vandrar med ett kors framför oss, och vi får många reaktioner. 
Många undrar vad vi gör. Vi ber för det här landet, svarar vi. ’Vad mer 
specifikt ber ni om, vad vill ni ska hända?’ Vi svarar: Det är inte upp 
till oss att avgöra. Vi vet inte vad Sverige behöver. Men Gud vet det. Må 
Hans vilja ske.
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