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Hade de känt igen sig?

arnkör, eritriansk musik, föredrag
B
med f.d iransk polischef, lovsångsdans, drama, internationell
buffé och folkfest på 160 årsjubileum.

Hade de känt igen sig? De som var
med vid grundandet av Motala
Missionsförsamling för 160 år
sedan? Då iklädda hatt och högtidskläder i en tid präglad av klass- och
bondesamhälle, med en framväxande industri i Motala. Både ja och nej.
Församlingens färgsprakande 160
års kalas började på onsdagen den
14 oktober med utbildning i att vara
mångkulturell församling. Sanna
Mansouri, f.d polischef i Iran, som
idag är pastor i equmeniakyrkan i
Mölndal delade sina erfarenheter
om att arbeta mångkulturellt och hur
vi kan se olikheter som en tillgång
och välsignelse. På kvällen följde
ett fördrag som vi sent kommer att
glömma. Från tjänsten som polischef i Iran, kampen och längtan att
få lära känna Jesus, via förföljelse
för sin nyfunna tro till att så småningom arbeta som pastor med alphakurser på persiska i Mölndal. I
den närmast fullsatta kyrkan var det
många som hade tårar i ögonen. På
söndagen fortsatte firandet i en fullsatt kyrka med jubileumsgudstjänst,
predikan med pastor Frida
Blomberg med rubriken att följa
Jesus, lovsångsdans, körsång,

eritriansk musik och offergång till
förmån för församlingens arbete.
Efter gudstjänsten var det dags för
gruppfotografering, internationell
festbuffé och hälsningar framförda
av f.d Motalabon Lars Stjernqvist.
Hade församlingen för 160 år sedan
känt igen sig? Gällande formerna,
förmodligen inte. Gällande musiken,
förmodligen inte. Gällande innehållet och kallelsen, ja. Längtan att få
visa på Guds kärlek till människorna
i Motala är likadan idag som för
160 år sedan. Här stämmer församlingens vision in i bilden; ”Vi vill
vara en djärv, kreativ, hängiven och
smittande församling för Jesus och
motalaborna”.

MOTALA

Djärv, kreativ, hängiven, smittande För Jesus och människor i Motala

Dags för påskmusikalen
Hammarslagen
Församlingen har under flera år blivit
känd för sina uppskattade påskspel.
Ett forum där Jesu liv och hans verk
uppmärksammats. Frågor och önskningar har framförts om att framföra
något liknande igen. Nu är det dags!
Under januari-mars kommer några
av församlingens sång, dans, dramagrupper att öva till en påskmusikal
vid sina vanliga träffar. Därefter möts
alla inblandade till en övningsdag
lördagen den 19 mars klockan 9.00.
Träffen är obligatorisk och det är då
vi sätter samman musik, dans, sång
och drama.
Både träffar och framförande sker i
vår kyrka. Vid träffen den 19 mars
kommer omsorgsgrupp 3 att fixa
med kaffe och mackor till alla medverkande. Själva framförandet av
musikalen sker söndagkväll den 27
mars klockan 18.00, fri entré. Efter
föreställningen är alla välkomna på
eftersits då omsorgsgrupp 4 ordnar
med fika. Materialet till föreställningen är hämtat från musikalen
Hammarslagen.
Boka datumen redan nu,
bjud med vännerna och kom!

Östermalmsgatan 21
Furulid: Varamovägen 58B
www.motalamissionskyrka.se
www.furulid.se
0141-21 74 90 | 0141-21 40 06
info@motalamissionskyrka.se
facebook.com/motalamissionskyrka
Församlingens pgnr: 27 05 47-3
Motala SMU:s pgnr: 38 95 11-7
Församlingens Swishnummer:
1231463090

För senaste nytt se motalamissionskyrka.se eller facebook.com/motalamissionskyrka
		

		

PROGRAM

Varmt välkommen på
våra samlingar!
FEBRUARI
2
10.30
3
15.00
18.00
18.30
4
11.30
5
14.00
6
10.00
7
10.00
11.00

13.00
9
10.30
10
18.00
18.30
11
11.30
12
14.00

13
10.00
14
10.00
11.00

16
10.30
17
18.00
18.30
18
11.30
16.00
18.30
20
10.00
21
10.00
11.00

Tisdag
Bön
Onsdag
Andakt på Dagcentralen
Gamla Stan
Nattvardsandakt
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Fredag
Andakt på Skogsgården
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD OCH
ÅRSHÖGTID FÖR SMU OCH
FÖRSAMLINGEN
”Kärlekens väg”
Eva Joelsson predikar
Sång med Linnea
Hultman Araya m fl
Kyrklunch
Församlingens årsmöte
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Betakurs
Torsdag
Sopplunch
Fredag
Kyrkträff, ”En utsträckt hand” 		
Sång och musik med
Gunilla och Johan 			
Sigvardsson, Vimmerby
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
”Prövningens stund”
Mia Gyllgård predikar
Glädjehopp dansar
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Andakt på Strömsborg
T&G
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
Eva Joelsson predikar, sång 		
med Mogna röster

23
10.30
24
18.00
25
11.30
18.30
27
10.00
28
10.00
11.00

1
10.30
18.00

2
18.00
18.30
3
11.30
4
14.00
14.00
5
10.00
6
10.00
11.00
8
10.30
9
18.00
18.30
10
11.30
12
10.00
13
10.00
11.00
15
10.30
16
18.00
18.30
17
11.30
16.00
18.30
19
9.00
10.00

20
Söndag
10.00 Bön
11.00 GUDSTJÄNST
Eva Joelsson predikar
Bön och utgångskollekt för
pastors och
diakonutbildningen
13.00 Församlingsmöte
22
Tisdag
10.30 Bön
17.30 Andakt på Ria
23
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Alpha-Beta kurs
24
Torsdag
19.00 Getsemanestund i
Pingstkyrkan
MARS
25
Långfredagen
10.00 Bön
Tisdag
11.00 GUDSTJÄNST
Bön
Eva Joelsson predikar
En kväll med Alf B Svensson, 		 27
Söndag
familjerådgivare och författare 		 18.00 Påskmusikal
talar om relationer och
”Hammarslagen”
barnuppfostran
29
Tisdag
Onsdag
10.30 Bön
Nattvardsandakt
30
Onsdag
Alpha-Beta kurs
18.00 Nattvardsandakt
Torsdag
31
Torsdag
Sopplunch
11.30 Sopplunch
Fredag
Kyrkträff, Korsbandet från
APRIL
Örebro sjunger och spelar 		
läsarsånger
1
Fredag
Andakt på Skogsgården
14.00
Kyrkträff, Glimtar från Selma
Lördag
Lagerlöfs liv med Siv
Språkcafé
Gravenfors, Mariestad
Söndag
14.00 Andakt på Skogsgården
Bön
2
Lördag
GUDSTJÄNST MED
9.00 Långtidsplaneringsträff
NATTVARD
10.00 Språkcafé
Eva Joelsson predikar
3
Söndag
Tisdag
10.00
Bön
Bön
11.00 GUDSTJÄNST MED
Onsdag
NATTVARD
Nattvardsandakt
Eva Joelsson predikar,
Alpha-Beta kurs
Lovsångsteam
Torsdag
5
Tisdag
Sopplunch
10.30 Bön
Lördag
6
Onsdag
Språkcafé
18.00
Nattvardsandakt
Alphakurs - heldag om den 		
18.30 Alpha-Beta kurs
Helige Ande
7
Torsdag
Söndag
11.30 Sopplunch
Bön
9
Lördag
SMU-GUDSTJÄNST
Linnea Hultman Araya predikar 10.00 Språkcafé
10
Söndag
Alive dansar m m
10.00 Bön
Tisdag
11.00 GUDSTJÄNST
Bön
Ulrika Johansson predikar,
Onsdag
Glädjehopp dansar
Nattvardsandakt
12
Tisdag
Alpha-Beta kurs
10.30
Bön
Torsdag
13
Onsdag
Sopplunch
18.00 Nattvardsandakt
Andakt på Strömsborg
18.30 Alpha-Beta avslutningsfest
Styrelsemöte
14
Torsdag
Lördag
16.00 Andakt på Strömsborg
Övning påskmusikalen
18.30 T&G
Språkcafé
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
Adrian från ”Open doors”, 		
Lovsång med Linnea
Hultman Araya

16
10.00
17
10.00
11.00

Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
Eva Joelsson predikar, sång 		
med Dubbelkvartetten

Sopplunchmeny
Januari
28 Mustig vintergrönsakssoppa
Februari
4 Selleri och mjukostsoppa
11 Potatis och purjolökssoppa.
Varma smörgåsar
18 Morotssoppa
25 Spenatsoppa med ägghalvor

Till Minne av
Inger Gustafsson
I höstas fick vi det tråkiga beskedet
att vår medarbetare i Syträffen Inger
Gustafsson var svårt sjuk, och avled
den 14.12.2015. Vi saknar henne!
Hon har gjort mycket för Syträffen,
auktioner mm. Här finns hon med oss
på vår utflykt till Ellen Keys Strand i
våras. En utflykt som startade i regn
i Motala. När vi kom fram så sken
solen och det glittrade fint i Vättern.
Vi fick en trevlig guidning där.

Utträde

Byte av
församlingstillhörighet

Malin Forsell har flyttat sitt
medlemskap till Pingstförsamlingen i
Borensberg, och Walter Fröh har
flyttat sitt medlemskap till
Equmeniakyrkan i Falköping.
Gud välsigne er!

Tack

Framtidskontot
Vill du vara med och bidra till församlingens framtidssatsning?
Det finns ett separat konto för ändamålet, Pg 27 05 47-3.
Märk talongen Kyrkans framtidskonto
Tack för din gåva!

Har du någon
allergi…

Det kommer att sättas upp en lista i
köket där du som har någon form av
allergi, gluten, laktos exempelvis, kan
skriva upp dig så att vi alla vet. Det
underlättar inför kyrkkaffe och andra
Nu när vi påbörjat 2016 hälsar vi alla tillfällen då det bör finnas alternativ till
våra gäster välkomna till fortsatt varm ”vanligt” fikabröd
Ing-Marie Halldan
gemenskap och alla våra medarbetare till en inspirerande arbetsuppgift.
Anna-Britt Johansson

Kyrkskjuts
Behöver du skjuts till gudstjänsten på
söndagen, ring 0141-21 40 06
vid kl 10.00 så hjälper vi dig!

Tid för enskilda samtal, hembesök
och sjukbesök, då är du välkommen
att ta kontakt med mig via
mobiltelefonen: 070-660 29 03 eller
via e-post: eva.joelsson@skutan.eu

Joel Paulsson har på egen begäran
begärt utträde.

Välkommen
Torsdagar
11:30 - 13:00

Nu har vi lagt år 2015 bakom oss och
tackar alla våra gäster och medarbetare för ett ”gott” år. Tack till de som
skänkt kaffe, kakor, matbröd och
grönsaker. Tack också för pengar vi
fått till alla de inköp vi behövt göra.
Alla intäkter, över 83.000:- på ett år,
går till församlingens verksamhet.

Söndagar: tre söndagar/månad.

Församlingsboken

April
7 Grönärtpuresoppa med
krutonger

Equmeniakyrkan, tidigare Missionskyrkan, har under ca 30 år inbjudit
till sopplunch 20 ggr/år. Många, många gäster har under åren fått njuta av
näringsrik soppa och en varm
gemenskap i vår kyrka.

Finns oftast på expeditionen i
Equmeniakyrkan Motala:
Tisdagar, onsdagar och torsdagar kl.
8.30-12.00

Syträffen genom Inger Waldner

Mars
3 Klar grönsakssoppa. Varma
smörgåsar
10 Trattkantarellsoppa
17 Grön hälsosoppa
31 Blandad rotsakssoppa

Sopplunchen

Pastor Eva Joelsson

Redaktion

Stort TACK för uppvaktningen av min
50-årsdag; det har hittills kommit in
5100 kr från medlemmar och
ickemedlemmar till Furulids Framtid.
Stefan Hörnell
Tack för uppvaktningen på min
födelsedag!
Bo Johansson

Hembud

Inger Gustavson
född 31 augusti 1948
avled 14 december 2015
De skall gå till den heliga staden, de
skall samlas i himlen en gång. De
skall häpna gå in genom porten till
en okänd värld, till ett annat liv. De
skall sjunga, sjunga, ja sjunga en ny
jublande sång.
Psalmer och sånger 172:1

Informationsråd
Nästa nummer omfattar
Ing-Marie Halldan
070-152 44 66 perioden: 18 april - 5 juni
Anders Christensson 0141-21 56 07 Manusstopp: 24 mars
Material till nyhetsbrevet sänds till:
Layout
tillsammans@motalamissionskyrka.se
Elias Sjögren www.eliassjogren.se
Spara på resurserna, få
Ansvarig Utgivare
Tillsammans per E-post! Maila oss
Bo Lövgren
073-418 37 61 din epostadress.

Rapport från vår
ungdomsledare
Nytt år nya möjligheter..
Att fira in det nya året med lovsång,
nattvard och förbön är helt fantastiskt
och det är precis det vi har fått göra.
Jag, Adrian Jervis och Carl-Oscar
Horgby från Baptistkyrkan åkte tillsammans med ca. 30 ungdomar från
Motala till Jönköping på lägret”Unite”.
Från 29 december till 1 januari var
vi på gudstjänster, konserter, seminarier mm. Allt med hundra procent
fokus på Gud. Undervisningen var
väldigt ”hands on” och det passade
ungdomarna perfekt, vilket gjorde att
vi diskuterade både tungotal och den
helige ande vid matbordet.
Jag hade förmånen att få vara
förebedjare, fick gå på ledarlunch
med undervisning och möta många
andra ungdomsledare. Därför känner jag mig också väldigt påfylld och
är taggad på vad det nya året ska
innebära. På nyårsafton bytte vi om
till finkläder innan kvällsmötet 19.00
och så fick vi varsin nyårstallrik innan
nattvarden och nyårsvakan som innebar lovsång, nedräkning och konfetti i
mängd. Stämningen var på topp och
så dansade vi till DJ Didricks musik i
flera timmar.
Året 2015 har jag predikat för första
gången i mitt liv. Jag säger bara att
Gud är fantastisk! Jag tyckte det var
en jättestor grej och var nervös i flera
dagar innan. Men jag kände efteråt
att Gud verkligen tog över, jag var
lugn och hade självförtroende i det
han lagt på mitt hjärta. Dessutom
gick det riktigt bra och jag kände mig
taggad på att predika igen efter den
söndagen. I Guds kraft kan vi göra
vad som helst!

Program för
MKC
MKC-kören
Måndagar varannan vecka
19.00-21.00
Målningskurs Färgglatt
Tisdagar10:00-12:30
Syträffen
Tisdagar 19.00-21.00 var 3:e vecka
Mogna röster
Onsdagar 16.00-17.30 ca. var 6:e vecka
Vuxendrama stjärnklart
Torsdagar 18.00-20.00 1 gång/månad
Barndans Glädjehopp
5-8 år. Tisdagar 17:30-18:15
Dans Alive
9 -12år 18.15-19.00
Dans Brighter Day
13-25år 19.00-20.00
Värksamma Människor
Varannan torsdag 13:00-15:00.
Mer info se hemsidan eller ring Lena
Lundin: 070-222 74 53

Kurser i samarbete med Bilda

na och de äldre satt och fikade tills
klockan var närmare midnatt.SMUs
julavslutning var också roligt med luciatåg, pastor Harry, jultomten, dansgrupper och dans runt granen. Jag
älskade synen av unga och gamla
som dansade långdans sjungandes
”Nu är det jul igen..” Vår församling
rymmer alla sorters människor och
det märks att vi är som en stor familj!

Nyingscout 6-9 år

Måndagar 18:00 - 19:30
Vi yngre scouter träffas, leker, åker
på hajker, pysslar och går på
studiebesök.

Scouter från 10 år

Veckoprogram för SMU-grupperna

Linneas ruta

Måndagar 18:00 - 19:30
Vi träffas och utför aktiviteter såsom
att laga mat i naturen, paddla kanot
och åka på läger med andra scouter.

Tonår i pingstkyrkan
från 13 år

Fredagar 20:00 - Zzz...
Vi tonåringar umgås aktiverar
oss med b.la. pizzabakning och
filmvisning. Vi åker även på
olika läger under årets gång!

Barnkör från 6 år
Söndagar 10:15-11:00
Ledare Johanna Eidborn
076-04 88 500

Söndagsskola från 4 år
Söndagar 11:00 - ca. 12:00
Vi barn som inte kan sitta still
hela gudstjänsten har egen
undervisning under tiden.

Värksamma människor
Värksamma människor – En kurs för
kropp och själ!

Den 4 februari startar vi en ny
omgång med Värksamma människor
Nu är 2016 här och jag undrar vad du här i Equmeniakyrkan.
har för förväntan på Gud under detta
året? Längtar du efter mer av Jesus, Vi kommer bl a att göra något studkanske hjälp att be om förlåtelse eller iebesök, testa sittgympa, få berättelsatt få tungotalets gåva?
en om de bibliska kvinnorna Sara och
Hagar, spela spel och ha avslutnings”Om ni blir kvar i mig och mina ord
utflykt till Birgittas Udde med mera.
blir kvar i er, så be om vad ni vill,
och ni skall få det. Min fader förhärVarannan torsdag kl. 13.00-15.00
ligas när ni bär rik frukt och blir mina träffas vi. Sprid gärna detta till dina
lärjungar.”
vänner och bekanta och hör av dig
Joh. 15:7-8 till mig på 070-152 44 66 för mera
information och anmälan.

I november hade vi en fantastisk
20nollnoll-kväll då ett äldre par från
varje kyrka var inbjudna och blev
intervjuade om sina liv. Ungdomarna
ställde frågor om bland annat hur
paren träffades, hur deras liv med Je- Varma hälsningar
sus varit och om de varit med i andra Linnea Hultman Araya,
ungdomsledare
världskriget. Det blev en spännande
kväll som slutade med att ungdomar-

Ing-Marie Halldan

Vi som jobbar i kyrkan
Pastor & föreståndare
Eva Joelsson | 070-660 29 03 | eva.joelsson@skutan.eu

Administratör

Ing-Marie Halldan | 070-152 44 66 | info@motalamissonskyrka.se

Ungdomsledare

Linnea Hultman Araya | 076-106 00 72 | linnea.ingemar@gmail.com

