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Bofasta pilgrimer
Långt ute i öknen, mellan Betlehem och Döda havet, med tiotals
kilometer sand och sten åt alla håll,
finns en grön fläck på kanske tio
kvadratmeter. Oväntad. Inbjudande.
Och inte helt enkel att förstå. På en
och samma gång en illustration och
motsats till inledningen av Tomas
Tranströmers dikt Gläntan:
Det finns mitt i skogen en oväntad
glänta som bara kan hittas av den
som gått vilse.
I sådana gläntor och små oaser, är
det lockande att stanna för gott. För
den som stapplat genom öknen med
törsten brännande, är friskt gräs
en välsignelse. Somliga av Guds
skapelser kan tillgodogöra sig gräset
direkt, andra förstår att därunder
finns det livsviktiga vattnet.
Och väl där, anmäler sig frågan om
detta är rätt plats att stanna på, eller
om färden ska fortsättas. Som med
alla bilder – metaforer – är denna
öppen för tolkningar och tillämpningar:
Är den yrkesinriktning jag har valt,
den som jag ska fortsätta med? Är
det ens jag själv som har valt, eller
har omständigheterna fört mig i
denna riktning utan att jag egentligen har valt?
Är den församling där jag står som
medlem också den som ger mig vad
jag behöver? Är det här jag bäst kan
bidra med det jag kan?
Är den människa jag lever med
också min livskamrat?
Är kyrkan på Östermalmsgatan en
tillfällig, om än mångårig, rastplats
som det är dags att lämna, eller är
den rätt boplats även framdeles?
Som sagt var, varje god metafor

ställer meningsfulla frågor men överlåter på oss att formulera svaren.
Vilsenhet ska inte romantiseras.
Att gå vilse i en kall och mörk skog
är livsfarligt, liksom att göra det i
en torr och het öken. Men kanske
har den gode Tranströmer ändå
en poäng, att även om vilsenhet är
plågsam och riskerar att bli farlig, så
är det i den som möjligheten till nya
upptäckter ligger.

Ingemar Olsson & the 		
coffe band
I september och oktober gör Ingemar
Olsson en turné tillsammans med
Coffee Band från Göteborg.
På den svängen kommer det att
spelas musik från många olika
plattor. Låtar som t.ex SUNDBYBERG, DU VET VÄL OM ATT DU
ÄR VÄRDEFULL , WOODSTOCK
, BIOGRAFI, VATTENFALL, ETT
STEG TILL och många fler. Vissa av
bandets medlemmar såsom JANSCHIE BÖRJESSON, gitarr samt
ANDERS MOSSBERG, bas har funnits med Ingemar på ett otal turnéer
under årens lopp. THOMAS HAGBY,
keyboards och MARKUS DAHLÉN
trummor har spelat under många år i
Coffee Band.

Hälsning från
rekryteringsgruppen
I den kristna traditionen finns såväl
pilgrimstanken – att kroppsligt och
själsligt vara i rörelse – och det som
i vissa klosterordnar kallas stabilitas
loci – att aldrig lämna den plats där
man en gång har slagits sig ned. För
att navigera i öknar och snårskogar
har Gud gett oss inte bara bönen
och Andens ledning, utan också varandra. Ingen av oss slipper undan
att fatta stora beslut, och ingen av
oss behöver göra det på egen hand.
Text och foto: Lars Lingius
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Djärv, kreativ, hängiven, smittande För Jesus och människor i Motala

Rekryteringsgruppen har träffats
fyra gånger i sommar. Vi har, under
bön och samtal med bl a Eva-Marie
Brännström, sammanställt en ”önskelista” för vår framtida medarbetare/
pastor, utifrån de tankar omsorgsgrupperna har delgett oss. Vi för kontinuerliga samtal med regionledare
Peter Bernhardsson om detta för att
handplocka precis rätt person till vår
speciella situation. Vi ber om församlingens fortsatta stöd och förböner
i detta. Mer information kommer på
församlingsdagen och på församlingsmöten framöver.
Kenny Augustsson, Ita Eidborn, Violet Jangvik och Martina Henriksson
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PROGRAM

Varmt välkommen på
våra samlingar!
SEPTEMBER
Fr. 11 september firar vi våra
gudstjänster i Equmeniakyrkan
4
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
PÅ FURULID
Eva-Marie Brännström predikar
6
Tisdag
10.30 Bön
7
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
8
Torsdag
19.00 Bön
9
Fredag
14.00 Andakt på Skogsgården
14.00 Kyrkträff, “Psalm och gospel” 		
Pelle Ankarberg från Örebro 		
spelar och sjunger
10
Lördag
10.00 Språkcafé höststart!
15.00 Kreativet. Du kan göra loomband
och pärlplattor,sy enkla 			
gosedjur,lära dig sticka och virka 		
m m.
11
Söndag
10.00 Bön
11.00 GUDSTJÄNST
“Döden och livet”
LG Horgby predikar
Sång med Thorvald och
Violet Jangvik
13
Tisdag
10.30 Bön
14
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
15
Torsdag
11.30 Sopplunch
18.30 Styrelsemöte
19.00 Bön
17
Lördag
10.00 Språkcafé
18
Söndag
10.00 Bön
11.00 GUDSTJÄNST
“Rik inför Gud”
Martina Henriksson predikar
Mogna röster sjunger
Besök av Tomas Lind m fl från 		
Projekt 322
20
Tisdag
10.30 Bön
16.00 Tisdagsträffen
21
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Alpha-Beta kurs,kursstart
22
Torsdag
11.30 Sopplunch
19.00 Bön
24
Lördag
10.00 Språkcafé
25
Söndag
10.00 Bön
11.00 GUDSTJÄNST ev nattvard
“Att lyssna i tro”
Violet Jangvik predikar
13.00 Församlingsmöte
27
Tisdag
10.30 Bön

För senaste nytt se motalamissionskyrka.se eller facebook.com/motalamissionskyrka
28
18.00
18.30
29
11.30
16.00
19.00
30
14.00

Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Betakurs
Torsdag
Sopplunch
Andakt på Strömsborg
Bön
Fredag
Kyrkträff,Sång och glädje med 		
Sega Gubbar från Borensberg
20.00 Konsert med Ingemar Olsson och
bandet Janische & his Coffee 		
Band. Biljettpris 120 kr. Mer info 		
kommer senare

OKTOBER
1
10.00
2
10.00
11.00

4
10.30
5
18.00
18.30
6
11.30
18.30
19.00

Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
BARN O
UNGDOMSGUDSTJÄNST
“Änglarna”
Kjell Zinkman brandman o pastor
kommer och vi får träffa
“Kalle brandman”.
Barndans, mm.
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Betakurs
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Bön
Ledarsamling i Betel, Fornåsa

18
10.30
19
18.00
18.30
20
11.30
19.00
21
14.00

22
10.00
23
10.00
11.00
25
10.30
17.30
26
18.00
18.30
27
11.30
16.00
18.30
19.00
29
10.00
30
10.00
11.00

Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Bön
Fredag
Kyrkträff,”In my fathers house” 		
Thommy Larssson från
Visvännerna i Hjo sjunger Elvis		
låtar och andra favoriter för och 		
med oss.
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Frälsningen”
Martina Henriksson predikar
Tisdag
Bön
Andakt på Ria
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Andakt på Strömsborg
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Förlåtelse utan gräns”
Bernt Åkerblad predikar

EKUMENISK HELG 6-9
OKTOBER MED PAUL OCH 		
BECKY HARCOURT, MER INFO
KOMMER SENARE
1
Tisdag
10.30 Bön
Fredag
16.00 Tisdagsträffen
Andakt på Skogsgården
2
Onsdag
Ledardag i Baptistkyrkan, med 		 18.00 Nattvardsandakt
John Derneborg
18.30 Alpha-Beta kurs
Kvällsmöte i Baptistkyrkan
3
Torsdag
Lördag
11.30 Sopplunch
Språkcafé
19.00 Bön
Kreativet
4
Fredag
14.00 Andakt på Skogsgården
Seminarier -lovsångsundervisning 5
Lördag
i Pingstkyrkan
10.00 Språkcafé
18.00 MINNESGUDSTJÄNST MED
Encounter i Baptistkyrkan
LJUSTÄNDNING
Söndag
6
Söndag
GUDSTJÄNST I
11.00 GUDSTJÄNST I SJÖKUMLA
PINGSTKYRKAN
MISSIONSHUS
Tisdag
8
Tisdag
Bön
10.30 Bön
Tisdagsträffen
9
Onsdag
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
Nattvardsandakt
18.30 Alpha-Beta kurs
Alpha-Betakurs
10
Torsdag
Torsdag
11.30 Sopplunch
Sopplunch
19.00 Bön
T&G
12
Lördag
Bön
10.00 Språkcafé
Lördag
Alpha-heldag om den Helige Ande
Språkcafé
15.00 Kreativet
Söndag
13
Söndag
Bön
11.00 GUDSTJÄNST
GUDSTJÄNST
“Vaksamhet och väntan”
“Samhällsansvar”
MKC-kören sjunger

NOVEMBER

7
14.00
19.00
8
10.00
15.00

19.00
9
10.30
11
10.30
16.00
12
18.00
18.30
13
11.30
18.30
19.00
15
10.00
16
10.00
11.00

Bön och förbön
september- november 		
2016
Söndag 4 september och vecka 36
Vi ber för:Omsorgsgrupp 2, Alla
som utför praktiska sysslor i
församlingen,Språkcafé,Syrisk-Ortodoxa
Mariakyrkan i Motala och vi ber: Gud, gör
oss smittande
Söndag 11 september och vecka 37
Vi ber för: Pastorsfrågan, Sopplunchen, Scouterna och equmenik och
gemenskap,Motala Baptistförsamling och
vi ber: Gud, gör oss hängivna.
Söndag 18 september och vecka 38
Vi ber för:Omsorgsgrupp 3,Alpha
och Beta,Församlingsstyrelsen och
Equmeniastyrelsen,Motala Församling
och vi ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 25 september och vecka 39
Vi ber för: Pastorsfrågan, våra gamla och
sjuka,våra barn och ungdomar,vår församling och vi ber: Gud, gör oss djärva.
Söndag 2 oktober och vecka 40
Vi ber för:Omsorgsgrupp 4, Den ekumeniska veckan, Västra delen av S:t Nikolai
Katolska församling och vi ber: Gud, gör
oss smittande
Söndag 9 oktober och vecka 41
Vi ber för: Pastorsfrågan, flyktingarna i
vår stad,Charlottenborgskyrkan och vi
ber: Gud, gör oss hängivna.
Söndag 16 oktober och vecka 42
Vi ber för:Omsorgsgrupp 5,Ekumeniken i
Motala, Ria i Motala och vi ber: Gud, gör
oss kreativa.
Söndag 23 oktober och vecka 43
Vi ber för: Pastorsfrågan, Boende och
anställda på äldreboenden,Sankt Aframs
församling, Syrisk Ortodoxa kyrkan och
vi ber: Gud, gör oss djärva.

Sopplunch
September
15 Trädgårdssoppa
22 Spenatsoppa och ägghalvor
29 Morotssoppa med pepparrotsgrädde
Oktober
6 Morot-, äpple- och currysoppa
13 Potatis- och purjolökssoppa.
Varma smörgåsar
20 Klar grönsakssoppa
27 Champinjonsoppa
November
3 Morot- och purjolökssoppa med
cremefraiche
10 Soppa med grönsaker och tomat
17 Blandad rotsakpuresoppa. Varma
smörgåsar
Nytt pris 60:- för soppa med
smörgås samt kaffe och kaka

Söndag 30 oktober och vecka 44
Vi ber för:Omsorgsgrupp 6, Församlingens framtidsfrågor,styrelser och
råd,Pingstkyrkan i Motala och vi ber:
Gud, gör oss smittande
Söndag 6 november och vecka 45
Vi ber för: Pastorsfrågan, församlingens
ekonomi,Lillkyrkan och vi ber: Gud, gör
oss hängivna.
Söndag 13 november och vecka 46
Vi ber för: Omsorgsgrupp 7,Alla som
utför praktiska sysslor i församlingen,E
kumeniken,Råssnäskyrkan och vi ber:
Gud, gör oss kreativa.

Församlingsboken

Projekt 322

Söndag 18 september kommer Tomas Lind, Ingvar Jansson och Anders
Källner från Projekt 322 till vår gudstjänst.
Kära syskon!
VARMT TACK för Er KÄRLEKSFUL- Det med anledning att det är interLA uppvakting i samband med min nationella barncancermånaden i
högtidsdag! Vilken UNDERBAR dag september. Det blir lite kort informajag fick uppleva! Så TACKAR jag Er tion och en utgångskollekt till deras
alla som tjänstgjorde på Furulid både projekt.
Därefter mer information och tillfälle
före under och efter festen.
att ställa frågor i samband med kyrkMin TACKSAMHET är också stor
över de penninggåvor som kommit kaffet.
in till ”Ny kyrka på Furulid”. Summan
blev 13 650 kr. Nu önskar jag Er alla
Herrens omslutande VÄLSIGNELSE!
Möjlighet till
Med VÄRME o KÄRLEK från Violet

TACK

Byte av
församlingstillhörighet
Linnea Hultman Araya har flyttat sitt
medlemskap till Missionskyrkan,
Linköping och Ulrika Johansson till
Equmeniakyrkan Skeppsås.Gud
välsigne er!

regelbundet givande

Sedan år 2000, då den tidigre kyrkoskatten ersattes av en kyrkoavgift,
betalar flertalet svenskar kyrkoavgift
till Svenska kyrkan. Samtidigt blev
det också möjligt att flytta över
kyrkoavgiften t.ex. till Missionskyrkan
(numera Equmeniakyrkan).

Men det är givetvis inte förbjudet att
lämna kyrkoavgift till flera samfund
samtidigt. Detta kan t.ex. vara ett
bra alternativ för den som vill stödja
Ingegerd Ahldén
equmeniakyrkan Motala utan att för
född 8 maj 1951
den skull vara medlem. Tipsa gärna
avled 21 augusti 2016
vänner och bekanta! Mera info finns
Herre, till dig får jag komma, när mina att hämta på equmeniakyrkan.se/
dagar är slut.
kyrkoavgiften. Din anmälan behöver
Jag har hört om en underbar
vara
ifylld och ivägskickad senast
himmel,dit många har vandrat förut.
den
30
oktober för att gälla under
Så tryggt att få tro att bönernas bro
nästkommande
år 2017. Vill du ha
skall bära mig hela vägen hem.
hjälp
att
fylla
i
din
blankett kontakta
Men bäst är ändå att jag vet det är
expeditionen,
så
hjälper
vi till!
så: Under allt är jag älskad av dig
Psalmer och sånger 833:3

Hembud

Redaktion

Informationsråd
Nästa nummer omfattar
Ing-Marie Halldan
070-152 44 66 perioden: 14 november – 5 februari
Anders Christensson 0141-21 56 07 Manusstopp: 21 oktober
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.

Wow vilken underbar Groowe-lägervecka
vi just kommit hem från! Tänk er att
sjunga lovsång både morgon och kväll,
se ungdomar möta Jesus och bli uppfyllda av helige ande, några som tog
emot Jesus i sitt liv för första gången,
två personer döptes, att få diskutera livet
med Jesus över en glass i solen, ha vattenkrig, seminarier, workshops, ännu mer
glass
och en Groowe-gala som avslutade allt
på topp. Ja, det har varit helt fantastiskt,
och ungdomarna verkar också vara
nöjda med veckan.
Vi var åtta ungdomar som åkte ifrån
Motala och två ledare: jag och Ullis
Johansson. I lovsångsteamet var Motalakändisarna John Horgby, Elias Sjögren
och (hans) Louice Moberg
dessutom med. Jag hoppas att alla på
något sätt kan åka med nästa år också.
Innan dess har jag haft en härlig sommar
med utflykter till bl.a. Östersund, Trondheim, Öland, Lund, Vetlanda och Stockholm. Vi har hunnit träffa många goda
vänner, badat en del och varit på flera
bröllop. Hoppas ni också haft det härligt,
oavsett om det varit en hektisk eller lugn
sommar.
Nu jobbar jag min sista vecka här hos
er innan jag far iväg på nya äventyr i
grannstaden Linköping, och missionskyrkan där. Det känns både sorgligt,
spännande, roligt och konstigt att byta
församling, kollegor och ungdomar.
Skönt att det inte är så långt bort, så att
jag kan komma och hälsa på er och ni
är välkomna att hälsa på mig såklart ☺
Det jag tar med mig från min tjänst som
ungdomsledare hos er är att jag fått växa
mycket i min ledarroll, att jag varit tillåten
att göra fel och misstag för att lära mig
och att ni älskat mig ändå och alltid visat
så mycket omtanke och kärlek. Att jag
fått hjälp av er när det behövts och att ni
har stöttat, peppat och låtit mig göra sånt
som jag brinner för. Dansgrupper,
Gospelkonserter, barngudstjänster, after
school och brunch mm.
Önskar er Guds varma
välsignelse och vägledning till er som församling
och som Guds barn.
STORT TACK, all kärlek
och lycka till!
Linnea Hultman Araya

Program för
MKC
MKC-kören
Måndagar varannan vecka
19.00-21.00
Målningskurs Färgglatt
Tisdagar 10:00-12:30 start 20 sept
Tisdagsträffen
Tisdagar 16:00 - 18:00 start 20 sept
Mogna röster
Onsdagar 16.00-17.30 ca. var 6:e vecka
Barndans Glädjehopp
5-8 år. Tisdagar 17:30-18:15
Dans Alive
9 -12år 18.30-19.30
Italien
Vi läser om språk, natur och kultur
Varannan torsdag 18:30-20:30
start 6 oktober
Mer info se hemsidan eller ring
Lena Lundin: 070-222 74 53

Kurser i samarbete med Bilda

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 Equmenia

Linneas ruta maj 2016

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!

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

Italien i mitt hjärta
Tio år i Italien har satt sina spår i mitt liv
och Italien är lite av ett andra hemland.
Jag återvänder gärna dit och vi har våra
favoritmål. Nyfikenheten på Italien har
jag förstått är stor i Sverige och många
frågar mig om hur det är att leva där.
Förslaget på en italienkurs har kommit
upp i MKC-gruppen och jag har varit
lite tveksam till att leda en sådan, men
övertalningen har varit svår att motstå,
eftersom Jag har Italien i mitt hjärta.
Därför startar vi en kurs i höst och fortsätter i vår om sammanlagt tio träffar för att
eventuellt avsluta med en resa till norra
Italien.
Kursen kommer att handla om språket,
med betoning på turistitalienska. Vi lär
oss om Italien som land. Dessutom
fokuserar vi på platser i norra Italien
såsom Milano Venedig, Verona och
områdena kring sjöarna Garda och Maggiore.
Kursstart torsdagen den 6/10 kl. 18.30 i
Equmeniakyrkan, Östermalmsgatan och
kostnaden är 300 kr.
Är du nyfiken på Italien är du välkommen
att anmäla dig till kursen senast den 25/9
till info@equmeniakyrkanmotala.se eller
på telefon 21 74 90

Vice församlingsföre		
ståndare
KÄRA FÖRSAMLINGSVÄNNER!
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.
Vid tid för enskilda samtal, hembesök
och sjukbesök ta då kontakt med mig
på 0141-21 84 26
Violet Jangvik

Arrivederci da Lars-Inge

Vi som jobbar i kyrkan
Vice församlingsföreståndare
Violet Jangvik | 0141-21 84 26 | pastor@equmeniakyrkanmotala.se

Administratör

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

