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Kära systrar och bröder!
Jag vill dela med mig några tankar
skrivna av C. E. Cowman:
Idag står vi på gränsen till det
okända. Framför oss ligger det nya
året, som vi ska ta i besittning. Vem
kan säga vad vi kommer att finna?
Vilka nya erfarenheter, vilka förändringar ska möta oss? Vilka nya
behov ska uppstå? Här har vi det
uppmuntrande, tröstande, glädjande
budskapet från vår himmelske Fader:
Herren, din Gud, vårdar sig om landet, och Herrens ögon vakar ständigt
över det, från årets början till årets
slut. (Ur 5 Mos.11.)
Herren skall fylla alla våra behov.
Hans vattenkällor sinar aldrig ut,
hans källor och strömmar avskärs
aldrig i sitt lopp. Det har vi vår himmelske Faders nåderika löftesord
på. Om han är upphovet till all
välsignelse, kan välsignelsen aldrig
utebli. Varken hetta eller torka kan
få den strömmen att sina. ”Här är
en flod vars strömmar ger glädje åt
Guds stad.”

Ny kyrka på Furulid
På församlingsmötet i november
redovisades hur vi för varandra
bekräftat den samlade ekonomiska
viljan och förmågan för den första
delen till finansieringen av en ny
kyrka. Vi hade hoppats på något flera
svar. Du hann väl med att lämna ditt?
Det var 35 inlämnade löften som i
gåva tillsammans ger nästan 1,3 milj.
Lite mindre än vad vi uppskattat som
en bra nivå på den egna insatsen i
starten av projektet. Men ändå en
mycket god början och till gåvan skall
också läggas att hos många finns
viljan till en egen arbetsinsats. Hur
den fullt ut skall omsättas i pengar är
dock vanskligt i nuläget.
Församlingsmötet kände ändå ett
mod och beslutade sig för att i ett så
här tidigt skede är ändå resultatet
från frågan LÖFTE OM … tillräckligt
god för att gå vidare i utredningsarbetet. Vi får troligen anledning
att återkomma när vi närmar oss
byggstart.

Så önskar jag Er ett på alla sätt välsignelserikt år 2017.
Med kärlek
Violet

MOTALA

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

Men snart skall det givna löftet om
gåva samlas in. Vår rekommendation är att alla och speciellt ni som
vill ge månatlig gåva, redan nu
börjar att regelbundet avsätta det
belopp som lovats, så att det kan bli
lite av en rivstart när insamlandet
behöver starta. Vi återkommer med
mera information när tidpunkten
närmar sig.
På församlingsmötet nu i januari
togs beslut att utreda hur vår
piporgel kan komma till bästa användning i framtiden. Utredningen
fick rubriken ”Säljas eller flyttas
med”.
På det mötet informerades också om
möjligheten att kortvarigt låna ut en
större summa för att minska
kostnaderna för byggnadskreditiv.
Att i bank låna pengar under
byggperioden är väsentligt dyrare,
än att låna när det finns en färdig
byggnad som kan lämnas i säkerhet.
Så har du möjlighet till det så kontakta någon i ekonomigruppen, Börje
Hörnell eller undertecknad.
För Ekonomigruppen
gm Hans-Åke Johansson
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PROGRAM

Varmt välkommen på
våra samlingar!
FEBRUARI
7
10.30
8
18.00
18.30
9
11.30
18.30
19.00
10
15.00
11
10.00
15.00
12
10.00
11.00
14
10.30
15
18.30
16
11.30
19.00
17
14.00
15.00
18
10.00
19
10.00
11.00

21
10.30
16.00
23
11.30
19.00
25
10.00
26
10.00
11.00

28
10.30

Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården
Lördag
Språkcafé
Kreativet, För dig som vill skapa 		
eller bara sitta ner och prata
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Nåd och tjänst”
Violet Jangvik predikar
Tisdag
Bön
Onsdag
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Bön
Fredag
Kyrkträffen, “Hur Gud vägleder” 		
Moni Höglund, Örebro fd pastor o
numera präst i Svenska kyrkan
Andakt på Strömsborg
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Det levande ordet”
Mia Gyllgård predikar
Musik med Houng Duc 			
Ngyen,cello
Månadsoffer för “Ny kyrka på 		
Furulid”
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen,andakt, fika och 		
gemenskap
Torsdag
Sopplunch
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Kärlekens väg”
Kjell Zingmark
Mogna röster sjunger
Tisdag
Bön

MARS
1
18.30
2
11.30
18.30

Onsdag
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte

För senaste nytt se equmeniakyrkanmotala.se eller facebook.com/motalamissionskyrka
19.00
4
10.00
5
10.00
11.00

7
10.30
8
18.30
9
11.30
19.00
10
14.00

15.00
11
10.00
15.00
12
10.00
11.00

14
10.30
16.00
15
18.00
18.30
16
11.30
19.00
17
15.00
18
10.00
19
10.00
11.00

13.00
21
10.30
22
18.30
23
11.30
18.30
19.00
25
10.00
26
10.00
11.00

28
10.30
29
18.30
30
11.30
19.00

Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
“Prövningens stund”
Sång med Martina &
Gunnar Henriksson
Tisdag
Bön
Onsdag
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Bön
Fredag
Kyrkträffen,”Möten som
förändrar” Eva Joelsson, 			
familjepastor i Taberg fd pastor i 		
Motala
Andakt på Skogsgården
Lördag
Språkcafé
Kreativet, För dig som vill skapa 		
eller bara sitta ner och prata
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Den kämpande tron”
Martina Henriksson predikar
Ev sång med familjen Gransö från
Fornåsa.
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen,andakt, fika och 		
gemenskap
Onsdag
Nattvardsandakt
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Bön
Fredag
Andakt på Strömsborg
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
Med familjen Roos från Ingarp, 		
sång och musik, andakt
Månadsoffer för “Ny kyrka på 		
Furulid”
Församlingsmöte
Tisdag
Bön
Onsdag
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Guds mäktiga verk”
Gunilla Östergrens predikar
MKC-kören sjunger
Tisdag
Bön
Onsdag
Alpha-Beta kurs
Torsdag
Sopplunch
Bön

		

31
Fredag
14.00 Kyrkträffen,”Medicinska hjältar 		
som har förändrat världen”
Gunnar Holmgren, Bankeryd

APRIL
1
10.00
2
10.00
11.00
4
10.30
16.00
17.30
5
18.30
6
11.30
19.00
7
15.00
8
10.00
15.00
9
10.00
11.00
11
10.30
12
13
15.00
19.00
14
11.00
15
10.00
16
10.00
11.00
18
10.30
20
18.30
19.00
22
10.00
23
10.00
11.00

13.00

Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
“Försonaren”
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen,andakt,fika och 		
gemenskap
Andakt på Ria
Onsdag
Alpha-Betafest!
Torsdag
Sopplunch
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården
Lördag
Språkcafé
Kreativet, För dig som vill skapa 		
eller bara sitta ner och prata
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Vägen till korset”
Martina Henriksson predikar
Tisdag
Bön
Onsdag
Skärtorsdag
Andakt på Strömsborg
Ekumenisk Gezemanestund med
nattvard i Baptistkyrkan
Långfredag
GUDSTJÄNST
“Korset”
Påskafton
Språkcafé
Påskdagen
Bön
GUDSTJÄNST
“Kristus är uppstånden”
Tisdag
Bön
Torsdag
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTÄNST
“Påskens vittnen”
Dubbelkvartetten sjunger
Månadsoffer för “Ny kyrka på 		
Furulid”
Församlingsmöte

Församlingsmöten
våren 2017

Söndag 19 mars efter gudstjänsten
och kyrkfika
Söndag 23 april efter gudstjänsten
och kyrkfika
Söndag 14 maj efter gudstjänst och
kyrkfika på Furulid

Bön och förbön
Februari - april 2017
Söndag 5 februari och vecka 6
Vi ber för:Omsorgsgrupp 6,
Tisdagsträffen,vår stad och vår
församling,Pingstkyrkan i Motala och
vi ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 12 februari och vecka 7
Vi ber för:Kyrkträffen,Pastorsfråg
an,Nya församlingsstyrelsen och
Equmeniastyrelsen,Lillkyrkan och vi
ber: Gud, gör oss djärva.

Söndag 16 april och vecka 16
Vi ber för:Omsorgsgrupp 4, Furulidskommitténs arbete,ekumeniken i
Motala,RIA i Motala och vi ber: Gud,
gör oss smittande
Söndag 23 april och vecka 17
Vi ber för: Församlingens arbete
och alla som utför praktiska sysslor,
Sankt Aframs församling, Syrisk ortodoxa kyrkan och vi ber: Gud, gör oss
hängivna.

Söndag 19 februari och vecka 8
Vi ber för:Omsorgsgrupp
7,Ekonomigruppen och
Byggruppen,Ekumeniken i Motala,
Råssnäskyrkan och vi ber: Gud, gör
oss smittande
Söndag 26 februari och vecka 9
Vi ber för: Tisdagsträffen, Alla
som utför praktiska sysslor i
församlingen,Sjukhuskyrkan i Motala
och vi ber: Gud, gör oss hängivna.
Söndag 5 mars och vecka 10
Vi ber för:Omsorgsgrupp 1, Språkcafét, Alpha och Betakursen,Syriskortodoxa Mariakyrkan i Motala och vi
ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 12 mars och vecka 11
Vi ber för: Församlingstyrelsen, alla
barn och ungdomar, MKC,Sjökumla
Missionsförsamling och vi ber: Gud,
gör oss djärva.
Söndag 19 mars och vecka 12
Vi ber för:Omsorgsgrupp 2, Våra
församlingmedlemmar på annan ort,
Gamla och sjuka,Motala Baptistförsamling och vi ber: Gud, gör oss
smittande
Söndag 26 mars och vecka 13
Vi ber för:Vår församling och framtid,
fastighetsgruppen,Kärleksveckan i
Motala ,Motala församling och vi ber:
Gud, gör oss hängivna.

Nu finns berättelsen kopierad och
klar. Många har fått den vi e-post och
kan hämta ett utskrivet exemplar i
kyrkan om så önskas. Ni som får nyhetsbrevet vi post ombeds att hämta
berättelsen i kyrkan. Har du själv inte
möjlighet att hämta, be då någon
som ni träffar då och då, att hämta
ett exemplar till dig. Du som besöker
någon som sällan kan ta sig till
kyrkan, ta med ett exemplar. Berättelsen finns under februari månad i
en låda på kyrktorget.

Tack
			

Sopplunch

			

Februari

2
9
16
			
23

			

2
9
16
			
23
30

			

6
			

Vintersoppa
Broccolisoppa
Morotssoppa
Varma smörgåsar
Redd grönsakssoppa

Mars

Rotsakspurésoppa
Skånsk kålsoppa
Potatis o purjolökssoppa
Varma smörgåsar
Spenatsoppa, ägghalvor
Svampsoppa

April

Grönärtpurésoppa
Varma smörgåsar

Pris 60:- för soppa med
smörgås samt kaffe och kaka
Välkommen
Torsdagar
11:30 - 13:00

Söndag 2 april och vecka 14
Vi ber för:Omsorgsgrupp
3, Scouterna, Kontakt och
besöksgruppen,Västra delen av S:t
Nikolai katolska församling och vi
ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 9 april och vecka 15
Vi ber för: Teologi &
gudstjänstgruppen,våra framtidsfråg
or,Charlottenborgskyrkan och vi ber:
Gud, gör oss djärva.

Verksamhetsberättelsen

Varmt och innerligt tack för all den
omsorg, kärlek och generositet vi fått
uppleva under Ingegerds sjukdomstid
och efter att hon lämnat oss.
I Ingegerds namn har över 60 000
kronor tillfallit följande ändamål; gatubarnsprojektet APEDEM i Kimpese
DRC, kyrkobygget Equmenia Motala,
Läkare utan Gränser, Barncancerfonden, Plan Sverige
familjen Ahldén
Tack för all omsorg och förböner i
samband med vår älskade Kenneths
bortgång.
Hedvig och Börje
Susanne
Stefan och Tina
Julia Jonatan Lovisa
Ett hjärtligt tack till släkt, vänner,
soppgänget och församlingen för
uppvaktningen i anslutning till min
75-årsdag. Gåva till Kyrkans Framtid inbringade 6.400:-. Än en gång
TACK!
Anna-Britt Johansson

Utträde
Ingela Karlsén har på egen begäran
begärt utträde.

Redaktion

Informationsråd
Nästa nummer omfattar
Ing-Marie Halldan
070-152 44 66 perioden: 14 april - 4 juni
Anders Christensson 0141-21 56 07 Manusstopp: 23 mars
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.

Varje måndag kl. 18 träffas equmeniascouterna i kyrkan. Vi är straxt
över 20 barn och 4 ledare som hittar
på stora och små äventyr tillsammans. Under året som gått har vi växt
och en grupp Syriska barn kommer
regelbundet till Scouterna. Några
pratar bra svenska, några sämre,
men med händer och skratt brukar vi
kunna förstå varandra.
Vi började året med vinterprogram
som pulkaåkning och snöstatytävling. Innan alla hjärtans dag den 14
februari hade vi alla “Alla hjärtans
bad” då vi tillsammans med de andra
scoutkårerna i Motala hyr Simhallen
en eftermiddag. I år var vi nästan 90
scouter, syskon och föräldrar som
badade och lekte tillsammans. Vi
är ute så ofta vi kan och i början av
mars var det dags för hajk. Vi for till
Torpa sand och sov över i ett vindskydd vid stranden. En härlig tidig
vårdag tillsammans med scouter och
föräldrar. När mörkret föll for några
hem tillsammans med sina föräldrar,
vi som var kvar somnade gott till
ljudet från vågorna och vindens sus
bland träden. Vi har också hunnit
med att ha tårttävling och chiffer-jakt
innan det blev sommar och dags för
scoutläger.
Varje år brukar vi åka till Sjögarp på
scoutläger tillsammans med flera
kårer från västra Östergötland. I år
var det Vikingaläger och vi fick träffa
vikingen Halvdan (Kaplan Nisse Martinsson från Vadstena) som berättade om Jesus för oss. Vi paddlade
kanot, åt helstekt gris, hade lägerbål
och levde lägerliv under några härligt
soliga dagar i början av juni.

Nyingscout 6-9 år

Program för
MKC
MKC-kören
Måndagar varannan vecka
19.00-21.00
Start 30 jan
Målningskurs Färgglatt
Tisdagar 10:00-12:30
Start 24 jan
Tisdagsträffen
Tisdagar 16:00 - 18:00
Start 31 jan
Mogna röster
Onsdagar 16.00-17.30 ca. var 6:e vecka
Dans Alive
9 -12år 18.30-19.30
Start 24 jan
Italien
Vi läser om språk, natur och kultur
Varannan torsdag 18:30-20:30
Kreativet
Lördagar 11/2, 11/3, 8/4
15:00 - 17:30

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

Scouterna

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.

Mer info se hemsidan eller ring
Lena Lundin: 070-222 74 53

Kurser i samarbete med Bilda
Tack alla som hjälper till, besöker oss
och lånar ut släpkärror så vi kan åka
på läger. Tack alla engagerade ledare
som varje vecka planerar och förbereder aktiviteter. Tack vår Herre för
alla våra scouter och vi ber att han
bevarar det vi får så av tro och att det
får utvecklas i deras liv.
Scoutledarna

Under hösten har vi spelat discgolf,
åkt på grottutflykt, eldat, surrat broar
och haft besök både av Petrus (Martina Henriksson) och Mia Gyllgård
har lärt oss ta hand om och plåstra
om varandra. Mot slutet av året när
mörkret och kylan till slut kom har
vi haft reflex-spår i mörkret, pysslat
tomtar och gjort julgodis.

Vi som jobbar i kyrkan
Vice församlingsföreståndare
Violet Jangvik | 070-928 04 95 | torvald.jangvik@telia.com

Administratör

Ing-Marie Halldan | 070-152 44 66 | info@equmeniakyrkanmotala.se
Expeditionstid, onsdagar och torsdagar, 9:00 - 14:00

