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Det nya livet spirar

arnsligt glad blev jag då jag i en
B
fortfarande vinterkall dikesren
såg den första tussilagon trotsigt

vända sig mot solen. Det var under
en promenad i Motala i början av
mars. På samma sätt är det med
påsken och livet i Kristus. Kylan i
form av människans frånvändhet
till Gud, människans synd låg som
ett hårt hinder för relationen mellan
Gud och människa. Det som tycktes
bli det stora nederlaget, då Jesus
misshandlades, och dog på Golgata
kors för 2000 år sedan kom istället
att bli grunden till den stora triumfen
som fick syndens vinter att ge vika.
I första Petrusbrevet står det att han
dog för våra synder, en gång för
alla, för att leda oss till Gud. Hans
kropp dödades men han gjordes
levande i Anden, och så kunde han
gå ner och predika för andarna i
deras fängelse. I Guds kraft bröt
han igenom syndens hårda jordlager. Människans relation med Gud
kan nu bli återupprättad, genom
Jesu död och uppståndelse och
då vi bekänner vår tro på honom. I
en av påskens psalmer lyder texten: Var glad för Kristus lever! Han
öppnar evighetens port. Den tunga
natten vändes i evighetens ljus. En
enda har oss frälsat till ett gemensamt hopp. Ett dop har visat vägen
igenom död till liv. Påskdagen kom,
livet vann, det nya livet med Gud
segrade! Så här i vårtid är det också

Gospelmässa

tid för förändring. I sommar går flyttlasset för ny tjänst som familjepastor
i Tabergs missionskyrka. Vill tacka
för alla goda samtal, nya kontakter
och Gudsmöten som vi fått ta del av
tillsammans. Guds rika välsignelse i
fortsättningen.
Eva Joelsson, pastor

Önska din favoritsång!
Söndagen den 24 april är det dags i
samband med gudstjänsten klockan
11.00. Då inbjuds allmänheten att
önska sina favoritsånger ur den
andliga sångskatten. Vilken är din
favoritsång, psalm? Kanske något
du hört på radion eller sjöng i skolan
som barn? Nyskrivet eller gammalt.
Vi hoppas få in många önskningar
och vem vet, kanske just din önskesång kommer med! Ansvarig
för musiken kommer Carl-Johan
Olsson att vara och vi behöver din
önskesång senast den 10 april.
Gör så här: Skriv en lapp med din
favoritsång, musikstycke och lägg i
”önskelådan” som finns vid kyrkans
huvudentré, uppge också gärna ditt
namn och nummer ifall vi har någon
fråga. Vi ser fram emot en gudstjänst
med lovsång och mycket sång och
musik.

MOTALA

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

Välkomna att fira en mässa tillsammans med oss i Nyköping Gospel
Group den 23 April.
Gospelmässan ”Take me to the
cross” vill förmedla glädje, tacksamhet och innerlighet i allt från svängig
gospel till stilla ballader.
Vi i NGG (14 sångare och 4 musiker)
ser verkligen fram emot att möta er i
Motala. Hälsningar Mats Järpehag,
körledare.

Vårresa!
Tisdag den 10 maj går årets RPG
resa genom Östergötland. Avresa
från Motala kl 9.00 och första stopp
blir Missionskyrkan i Linköping
där Bernt Åkerblad tar emot och kaffe
serveras. Vidare till Vikbolandets
Struts och därefter lunch på Stegeborgsgården. Därefter vidare mot
Söderköping och tuff-tuff-tåg med
guidning. På hemresan bli det ett
stopp på Löfstad slott och em-kaffe.
Kostnad för hela dagen blir 500 kr.
Anmälan till Bengt Gunnarsson:
076-854 77 17

Östermalmsgatan 21
Furulid: Varamovägen 58B
www.equmeniakyrkanmotala.se
www.furulid.se
0141-21 74 90 | 0141-21 40 06
info@equmeniakyrkanmotala.se
Equmeniakyrkan Motala
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!
APRIL
5
10.30
6
18.00
18.30
7
11.30
18.30
9
10.00
10
10.00
11.00

12
10.30
13
18.00
18.30
14
16.00
18.30
16
10.00
17
10.00
11.00

19
10.30
16.00

20
18.00
22
14.00
23
9:00
10.00
18.00
24
10.00
11.00

Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
”Den gode Herden”
Ulrika Johansson predikar, 		
Glädjehopp dansar
Bön och utgångskollekt för 		
pastor och diakonutbildningen
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Beta avslutningsfest
Torsdag
Andakt på Strömsborg
T&G
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
”Vägen till livet”
Eva Joelsson predikar, sång 		
med Dubbelkvartetten
Besök av Gideoniterna samt 		
utgångskollekt till dem
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen, blir en öppen 		
samling med Information om 		
parkinson. Vi får träffa folk från
Parkinsonförbundet
Onsdag
Nattvardsandakt
Fredag
Kyrkträff,”Våren i dikt och 		
ton” med Rolf och Bjarne
Vårdstedt, Linköping
Lördag
Städning på Furulid
Språkcafé (Equmeniakyrkan)
Gospelmässa med Nyköping 		
Gospel Group
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST MED
ÖNSKESÅNGER
”Att växa i tro”
Eva Joelsson predikar, Alive 		
dansar m fl
Utgångskollekt och offer för det
nationella arbetet

		

26
10.30
27
18.00
28
18.30
29
14.00
30
9:00
10.00

Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Torsdag
Styrelsemöte
Fredag
Andakt på Skogsgården
Lördag
Städning på Furulid
Språkcafé (Equmeniakyrkan)

Fr.o.m. maj firar vi våra Gudstjänster
kl 10.00 på Furulid Övriga samlingar
under maj är i Equmeniakyrkan

MAJ
1
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
”Bönen”
Eva Joelsson predikar, sång 		
och musik med Violet och 		
Thorvald Jangvik
3
Tisdag
10.30 Bön
4
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
6
Fredag
14.00 Andakt på Skogsgården
7
Lördag
10.00 Språkcafé
8
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
Anders Marklund, Nationell 		
ledare för Alpha i Sverige
Efter kyrkfika blir det en
samling med Anders och om 		
vad Alpha betyder för
församlingar och ger
inspiration till församlingen om
hur man går vidare efter Alpha
10
Tisdag
9.00 Avresa RPG:s vårresa
10.30 Bön
16.00 Tisdagsträffen
11
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
12
Torsdag
18.30 Församlingsmöte i
Equmeniakyrkan
14
Lördag
10.00 Språkcafé
15
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
”Den helige Anden”
Eva Joelsson predikar, Sång 		
med MKC-kören
17
Tisdag
10.30 Bön
18
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
19
Torsdag
18.30 Styrelsemöte

21
Lördag
10.00 Språkcafé
Furulidsauktion med loppis
10:00 Visning
11:00 Auktion
22
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
”Gud-Fader, Son och Ande”
Eva Joelsson predikar, SMUavslutning, Barndans med
Glädjehopp och Alive
Motala kyrkliga Brass spelar
24
Tisdag
10.30 Bön
25
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
28
Lördag
10.00 Språkcafé
29
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
”Vårt dop”
Eva Joelsson predikar
31
Tisdag
10.30 Bön
16.00 Tisdagsträffen

JUNI
1
18.00
2
15.00
5
10.00

Onsdag
Nattvardsandakt på Furulid
Torsdag
Dagträff med Elinm Brothers
Söndag
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
”Kallelsen till Guds rike”
Lennart Johansson predikar
18.00 Kväll med Klas Hollander och
Ulf Backman

Församlingsboken
Byte av
församlingstillhörighet
Elias Sjögren har flyttat sin
församlingstillhörghet till
Pingstkyrkan i Uppsala.
Gud välsigne dig!

TACK!

Hjärtligt tack för uppvaktningen på
min födelsedag!
Ingegerd Johansson
Stort TACK till Alla er som hjälpte
oss att flytta! Ett särskilt Tack till alla
er som bar och slet. Vi sätter in en
summa till Kyrkans framtidskonto
som tack för hjälpen.
Kram Peggy Palm med familj.

Ordförande har ordet
En ny styrelse och ordförande har
nyligen tillsats. Det är med spänning jag går in som ny ordförande
för vår kyrka. Det tar tid att växa in i
rollen och axla det ansvar som åligger ordförandeskapet. Som lyckligt
är så finns det goda medarbetare
i styrelsen, som är beredda till att
dela på ansvaret. Som styrelse och
ordförande har vi ett stort ansvar
för att vara lyhörd för församlingens
behov och för vad Gud vill. Det
uppstår alltid ”separationsångest ”när
anställda som man hunnit fästa sig
vid, kommer att gå till annan tjänst
och plats. Vi får förlita oss på vår
Herre att han löser frågan om pastor
och ungdomsledare. Omsorgsgrupperna och ungdomsrådet kommer att
få frågan om vad de tycker är viktiga
behov. En rekryteringsgrupp kommer
att tillsättas. Processen om eventuellt
ny kyrka pågår för fullt, vilket jag
hoppas att vi alla snart får svar på
hur det kommer att bli. Tillslut vill jag
lämna ett bibelord till dig från Psaltaren 111: 2-3. Stora är Herrens verk,
det begrundas av alla som älskar
dem. Höga och majestätiska är hans
gärningar, hans rättfärdighet varar för
alltid.
Kenny Augustsson
Ordförande

Bön och förbön
April-juni 2016
Söndag 3 april och vecka 14
Vi ber för:Omsorgsgrupp 5,vår församling och framtid,ensamma och
utslagna,Västra delen av S:t Nikolai
Katolska församling och vi ber: Gud,
gör oss kreativa.
Söndag 10 april och vecka 15
Vi ber för:Församlingens
ekonomi,Planeringen för sommaren på Furulid,Kärleksveckan i
Motala,Charlottenborgskyrkan och vi
ber: Gud, gör oss djärva.
Söndag 17 april och vecka 16
Vi ber för:Omsorgsgrupp 6,alla förs
amlingsmedlemmar,Gideoniterna,R
ia i Motala och vi ber: Gud, gör oss
smittande

Först vill jag än en gång tacka för
Ert förtroende att välja mig till vice
församlingsföreståndare. När det
gäller den uppgiften vill jag lyfta
fram själavårdssamtalet som en viktig
del i kristen helhetssyn!
Eftersom jag har mångårig erfarenhet
som kurator och ledare av själavårdskurser känns det naturligt för mig att
finnas till hands i sådana sammanhang i vår församling när ordinarie
pastor inte är tillgänglig.
Tystnadslöftet är en självklarhet.
Med varma välsignelse-önskningar
Violet Jangvik

Söndag 5 juni och vecka 23
Vi ber för: Omsorgsgrupp 4, Sommaren på Furulid, Församlingens alla
frivilligmedarbetare, Sjökumla Missionsförsamling och vi ber: Gud, gör
oss djärva.
Söndag 12 juni och vecka 24
Vi ber för: Omsorgsgrupp 5, Alla anställda och boende på äldreboenden,
Vätternrundan, Motala Baptistförsamling och vi ber: Gud, gör oss
smittande

Söndag 24 april och vecka 17
Vi ber för: Församlingens ekonomi
och framtid, Språkcafét,Våra scouter,
Sankt Aframs församling, Syrisk
Ortodoxa kyrkan och vi ber: Gud, gör
oss hängivna.
Söndag 1 maj och vecka 18
Vi ber för:Omsorgsgrupp
7,Alla våra ledare,equmenia(fd
SMU),Kyrkokonferensen i Stockholm
5-7 maj, Pingstkyrkan i Motala och vi
ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 8 maj och vecka 19
Vi ber för: RPG:s vårresa, Nästa
församlingsmöte,inför sommaren på
Furulid,Lillkyrkan och vi ber: Gud,
gör oss djärva.

Kära
församlingsvänner!

Söndag 29 maj och vecka 22
Vi ber för: Omsorgsgrupp 3,
Våra anställda och gäster på
Furulid,Pastorsfrågan, Syrisk-ortodoxa Mariakyrkan i Motala och vi
ber: Gud, gör oss kreativa.

Söndag 15 maj och vecka 20
Vi ber för:Omsorgsgrupp 1, Våra kör
er,Pastorsfrågan,Råssnäskyrkan och
vi ber: Gud, gör oss smittande

Städning på Furulid
Lördagarna den 23 och 30 april
städar vi på Furulid.
Ta gärna med lite fika, kratta och
glatt humör så får vi en trevlig stund
tillsammans på Furulid. Vi startar kl.
9.00. Kom också ihåg att skriva på
listan för sommarens ”söndagsarbete” på Furulid, alla behövs!!
Furulidskommittén

Söndag 22 maj och vecka 21
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2, Församlingens styrelse,Våra gamla och
sjuka,Sjukhuskyrkan i Motala och vi
ber: Gud, gör oss hängivna.

Redaktion

Informationsråd
Nästa nummer omfattar
Ing-Marie Halldan
070-152 44 66 perioden: 6 juni– 11 september
Anders Christensson 0141-21 56 07 Manusstopp: 13 maj
Material till nyhetsbrevet sänds till:
Layout
info@equmeniakyrkanmotala.se
Elias Sjögren www.eliassjogren.se
Ansvarig Utgivare
Spara på resurserna, få
Kenny Augustsson
Tillsammans per E-post! Maila oss
info@equmeniakyrkanmotala.se din epostadress.

Rapport från vår
ungdomsledare
Linneas ruta mars16
Oj vad tiden går fort! Nu är det redan
april, flera vårtecken börjar dyka fram
och hösten ska planeras.. Hoppas ni
har det bra i solskenet. Själv längtar
jag efter att mina nyplanterade odlingar ska få växa till sig och pryda vår
balkong. Våren är härlig!
På senaste månaderna så har jag fått
glädjen att forma en liten barnhörna
längst bak i kyrksalen för de allra
minsta som inte kan vara med på
söndagsskolan. Tanken är att vuxna
ska kunna följa med barnen som får
leka lite, samtidigt som man deltar i
gudstjänsten.
Vi har också startat igång en ny verksamhet för barn i årskurs 4-7 som
heter ”After School”. Hittills har vi kört
tre gånger, och fem tjejer från Karin
Boye har dykt upp. Det är svårt att
veta hur man ska
nå barn på de olika skolorna när det
oftast inte är tillåtet att komma och
berätta om verksamheten. Hur som
helst försöker vi peppa de ungdomar
vi har i våra olika grupper och hoppas
att After School ska få växa och bli
en stabil grupp. Varje gång brukar vi
börja med att äta mellis och prata
lite, sedan kör vi igång en aktivitet
(hittills har vi kört 5-kamp, spelat spel
och haft skattjakt), efter detta pysslar
vi innan klockan slår 17.00 och det är
dags att gå hem.

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

mellan 2-7 augusti på Klintagården
på Öland.
Nu i helgen siktar vi på påskmusikal
och det ska bli riktigt spännande! De
dansare som är med har lovat att
bjuda in alla de känner, så det kan bli
riktigt många! I skrivande stund är jag
på väg hem efter Getsemanestunden
i Pingstkyrkan. En väldigt varm samling med stort fokus på Herren. Jag
blev inspirerad att grotta ner mig mer
i Bibeln. Jag tror att vi lär känna Gud
mer om vi ägnar tid till att både läsa
Bibeln och be. Kanske att läsa och
sedan skriva ner med egna ord, eller
lyssna till en bit i Bibeln och meditera över det. Jag utmanar er - Att
bestämma en bit i Bibeln att läsa över
sommaren. I’m going for it!

Jag har åter igen fått vara med på
US Linköping med ”Projekt 322” och
umgåtts med sjuka barn och deras
familjer. Sist var det Susili Jansson som hade en musikstund med
barnen innan det bjöds på pizza och
muffins. Det blev en underbar stund
med några härliga barn. Jag och Ullis
Varma hälsningar
Johansson kommer att åka med ett
Linnea Hultman Araya,
gäng tonåringar till Groowe-lägret i
ungdomsledare
sommar, som vi åkt på flera år i rad.
Både Baptistkyrkan och Pingstkyrkan
åker till Bjärka-lägret som är utanför
Linköping, men eftersom flera ungdomar pratat mycket om Groowe
så kör vi på det i år igen. Lägret är

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.

Pastor Eva Joelsson...
...finns oftast på expeditionen
Equmeniakyrkan Motala:
Tisdagar,onsdagar och torsdagar
kl. 8.30-12.00
Söndagar: tre söndagar/månad.
Tid för enskilda samtal, hembesök
och sjukbesök, då är du är välkommen att ta kontakt med mig via
mobiltelefonen: 070-660 29 03 eller
via e-post:
eva.joelsson@skutan.eu

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

Vi som jobbar i kyrkan
Pastor & föreståndare
Eva Joelsson | 070-660 29 03 | pastor@equmeniakyrkanmotala.se

Administratör

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

Ungdomsledare

Linnea Hultman Araya | 076-106 00 72 | ungdomsledare@equmeniakyrkanmotala.se

