
1. 

 

Här kommer några tankar från vår cellgrupp om de nya förutsättningar som skapas med nya 

Ryttargården. 

 

 Skapa en positiv plats för Linköpings invånare, 

 Det skall vara naturligt att inbjuda de som bor på "vår gräsmatta" till olika aktiviteter i 

kyrkan, 

 Skapa ett större engagemang i församlingen för människor i vår närhet, 

 Bjuda in till olika samlingar i kyrkan, t ex konserter, samtals- och sygrupper, Alfa etc, 

 Det är naturligt att de som rör sig i Grenadjärsparken tar en fika eller äter något i vårt nya 

café, 

 Skapa arbetstillfällen för personer som inte har så lätt att komma in på arbetsmarknaden, t 

ex i caféet, 

 En idé som nämndes var ett skyddat boende för utsatta kvinnor och barn. 

 

Ja, det var något av det vi samtalade om. Gruppen var positiv till utvecklingen av 

Ryttargården. 

 

Varma hälsningar 

"lilla cellgruppen"  

 

2. 

Vi har träffats i cellgruppen och har resonerat kring olika saker som vi undrar över. Alla har 

inte varit med på forum så vi försöker i gruppen ge svar på varandras funderingar. Bl a kom 

det upp ang Gärahovsbygg som ska bygga det som församlingen ska äga. Byggen som de 

tidigare har byggt i Linköping har det varit skriverier om, det har varit mycket strul och 

påpekande i samband med besiktning. Något som vi hoppas att ni i arbetsgruppen vet om, och 

även tagit ställning till.  

 

Nästa funderingar gäller röstningen.  

 Om det blir digitalt, hur många måste vara med? 

 Om det blir mycket jämnt hur hanteras det?  

 Hur har ”bygget” presenterats för ungdomar i åldern runt 25 och över?  

 Hur når man personer utan möjlighet att vara med digitalt, med befintlig information. 

 Kan man rösta vid skarpt läge om man inte har möjlighet till det digitala? 

 

Planerar också att komma med ytterligare funderingar, till vad Ryttargården kommer att 

betyda i framtiden. 

 

3. 

Vi har följt projektet hela tiden. Varit med på de flesta forumen, även digitala/zoom. 

 

Vi har i vår lilla cellgrupp samtalat och haft detta projekt som ett viktigt böneämne hela tiden. 

Vi har bett om vägledning, om öppna och stängda dörrar, där Gud kan visa sin vilja med vår 

församling. 

 

Detta är våra tankar nu: 

 



 Enkät snarast till alla församlingsmedlemmar, för att få ett underlag på hur vi alla 

tänker.  

(Ca 100 röstande säger inget, alla andra, vad tycker de? Unga, medelålders, äldre?) 

Anonymt svar (om det fungerar) där vederbörande uttrycker positiv, tveksam/vet inte, 

negativ syn på projektet. Vi tror detta är viktigt. 

 

 Inget byggande. Sälja tomterna projekt 3 och 4. 
Täcka de utgifter vi redan haft. Bygga de kontor/lokaler vi behöver. 

Fixa ett mysigt café. (Kanske en och annan parkering!) m.m. m.m. 

Ha grönytor kvar. 

 

 Mötas i fysisk form för beslut. Sluten omröstning! 

 

Kärleksfullt och med beundran för de som så hårt jobbat med detta! 

 

4.  

Tankar från vår cellgrupp 
 

I vår cellgrupp skiftar förkunskapen mycket i detta samtal.  

Vi har Joakim som är engagerad i Ryttab, Evelin som jobbar i kyrkan och sedan lite olika nivå 

på hur mycket man har lyssnat in där en del i stort sett inte har varit med alls i tidigare samtal. 

Jag återger tankar som framkom även om Joakim i vissa fall hade svar på en del frågor eller 

kunde prata om hur tankegångarna går i t.ex. Gruppen för mångfaldsboende.  

 

Mångfaldsboende: 

Det är viktigt att det inte i och med detta blir en otrygg plats.  

Vi har ansvar för att fritidsbarnens väg mellan skola och fritids känns trygg. 

Vår egen barn och ungdomsverksamhet där många kommer till och från kyrkan kvällstid och 

ibland nattetid ska också fungera.  

Vi vill gärna hjälpa utsatta människor, men det är viktigt att inte vara naiva eller ta på sig 

något vi inte klarar av. Vi har bl.a. En polis i gruppen med perspektiv från verkligheten.  

 

Vad vill vi att detta ska innebära för oss / församlingen 
Det är en svår tid att hitta engagemang för detta hos sig själv. Den första frågan handlar 

snarare om att starta upp efter pandemin, hitta tillbaka till församlingsgemenskap och vad vi 

tillsammans vill göra i församlingen.  

Behöver vi göra det här? Är det ett projekt som dränerar oss på energi eller kommer detta 

projekt så småningom att ge energi som kan leda till nytt engagemang? Det är svårt att svara 

på i förväg.  

 

Vad är det vi ska besluta om?  
Finns det möjlighet att inte bygga allt detta. Kan vi som församling säga nej till hela projektet 

och låta allt vara orört? Eller kan vi slopa delar av projektet? Kan vi ha kvar något av vår 

grönyta istället?  

 

Anställda professionell verksamhet / Ideellt engagemang.  
Det är viktigt att tänka till på vad som ska göras av anställda och var det behövs ideella 

krafter. Viktigt att inte starta verksamhet som bygger på ideella och som inte går att bryta. 

 



 Det ideella engagemanget bör rymmas inom projekt som kan pågå under begränsade 

perioder. Vi måste kunna följa tiden, vilka behov som finns, vad vi brinner för. Och 

därav låta projekt komma och gå. Det kan vara svårt att bära någon annans vision 

vidare.  

 

 Dra lärdom av förra bygget. En kyrka med ett cafe med generösa öppettider, möjlighet 

för personer att komma ut i arbete samt ett stort engagemang av 

församlingsmedlemmar.  

 

 Under de senaste åren har det varit svårare och svårare att få folk till servicegrupper 

och att ta ansvar för cafeet. Anställd personal som har jobbat i cafeet har inte i övrigt 

haft någon koppling till församlingen och i viss mån inte heller burit varken 

värderingar eller vision.  

 

 Restaurang och cafe skulle mycket hellre drivas av en extern aktör som kan sin sak 

och gör det bra. Församlingen kan då fokusera mötet med människor mer än att bre 

mackor.   

 

 Trygghetsboende, är det ett samarbete med kommunen? Kan man senare förlora en 

upphandling och därmed rätten att driva boendet i vår regi?  

 

 Det var lite av de tankar och frågor som kom upp i samtal i vår cellgrupp.  

 

5.  

 Informera barnen i barnkyrkan, särskilt tweens.  

 

 Rusta gympahallen  

 

 Öppna vägar mot sjukhuset (lätt att köra rullstol från sjukhuset) 

 

 Plats för kreativt skapande i bildningscentret? 

 

 Bra att tänka så brett som vi gör med så olika verksamheter/byggnader. 

 

 En filial av Ge för Livet-second hand 

 

 


