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Välkommen EvaMarie!
Söndagen den 5 mars hade
församlingen ordnat en liten
välkomstfest för EvaMarie
Brännström som är vår nye
pastor. Det var med stor glädje
och förväntan som vi hälsade
henne varmt välkommen till
Equmeniakyrkan Motala. Vi
önskar dig EvaMarie all Guds
välsignelse i ditt nya arbete för
vår församling.
Helgen den 26 – 27 augusti
kommer det att vara en

Östermalmsgatan 21
Furulid: Varamovägen 58B
www.equmeniakyrkanmotala.se
www.furulid.se
0141-21 74 90
0141-21 40 06

församlingshelg på Furulid,
så boka den redan nu. Då på
söndagen den 27:e kommer
det också att vara en officiell
installation av EvaMarie,
där vi bjuder in representanter från olika församlingar i
Motala, samt Peter Bernhardsson som är regional kyrkoledare för region Öst.
Kenny Augustsson
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MAJ

Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Skärtorsdag
Andakt på
Strömsborg
Ekumenisk Getsemanestund med nattvard i
Baptistkyrkan
Långfredag
GUDSTJÄNST
“Korset”
EvaMarie Brännström
predikar
Sång Violet och
Thorvald Jangvik
Påskafton
Språkcafé
Påskdagen
Bön
GUDSTJÄNST
“Kristus är uppstånden”
EvaMarie Brännström
predikar
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Torsdag
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Påskens vittnen”
EvaMarie Brännström
predikar. Dubbelkvartetten sjunger
Månadsoffer för “Ny
kyrka på Furulid”
Församlingsmöte
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen, Andakt,
fika och gemenskap
Onsdag
Nattvardsandakt
Torsdag
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
Violet Jangvik predikar

Fr.o.m. maj firar 		
vi våra gudstjänster
10.00 på Furulid
Övriga samlingar
under maj är i
Equmeniakyrkan
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Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Torsdag
T&G
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
EvaMarie Brännström
predikar
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Torsdag
Styrelsemöte
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården
Andakt på Strömsborg
Lördag
Språkcafé
Söndag
FAMILJEGUDS- 		
TJÄNST
Martina Henriksson
predikar
Equmeniaavslutning
Söndagsskolan spelar
en kortmusikal, ”pappa
Panov o jag ”
Månadsoffer “ny kyrka
på Furulid”
Efter kyrkfika försam
lingsmöte
Tisdag
RPG:s vårresa
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Torsdag
Bön
Lördag
Språkcafé

FÖR SENASTE NYTT, SE
HEMSIDAN ELLER FACEBOOK

21
Söndag
10.00 MUSIKGUDSTJÄNST
MED ÖNSKESÅNGER
Andakt,sång och musik
23
Tisdag
10.30 Bön
17.30 Andakt på Ria
24
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
27
Lördag
10.00 Språkcafé
28
Söndag
10.30 EKUMENISK
KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST I
PINGSTKYRKAN
Mika Juurikivi, Adrian
Jervis, Calle Horgby.
Lovsångsteam,
Kyrkkaffe, Barnsamling
30
Tisdag
10.30 Bön
31
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
JUNI
1
Torsdag
15.00 Dagträff på Furulid
med Birgitta och
Kea Kenya
18.30 Styrelsemöte
19.00 Bön i Equmeniakyrkan
4
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
Lennart Johansson
predikar
MKC-kören sjunger
18.00 Musikcafé med Motala
Kammarkör
7
Onsdag
9-12 Öppen förskola
18.30 Pilgrimsvandring
19.00 Nattvardsandakt
8
Torsdag
15.00 Dagträff, Lasse Siggelin
11
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
EvaMarie Brännström
predikar
Småfilarmonikerna
spelar
Månadsoffer “ny kyrka
på Furulid”
Efter kyrkfika
församlingsmöte
18.00 Musikcafé med One
way Brothers

Församlingsboken
Hembud
Lars-Erik Landestorp
född 12 augusti 1933
avled 31 januari 2017
Herre, till dig får jag komma,
när mina dagar är slut.
Jag har hört om en underbar
himmel,dit många har vandrat
förut.
Så tryggt att få tro att bönernas
bro skall bära mig hela vägen
hem.
Men bäst är ändå att jag vet
det är så: Under allt är jag
älskad av dig
Psalmer och sånger 833:3
Ett hjärtligt tack till släkt,
vänner omsorgsgrupp 2 och
församlingen för uppvaktning
i anslutning till min 85-årsdag. Gåva till Kyrkans framtid
inbringade 4 100 kr. Tack
Gun Jernberg
Ett varmt och innerligt tack till
Er alla som på olika sätt och
för gåvorna till församlingen,
hedrat minnet av vår käre
Lars-Eric.
Maude
Henric och Micke med
familjer
Tack för all uppvaktning i
samband med min 80-årsdag!
Gunnel Olsson

Tack för alla varma tankar,
förböner och annat som vi fått
i samband med att vår älskade
Bitte så hastigt rycktes bort!
Gunnel, Staffan
Björn och Lars med familjer
Jag har en tro
som ger mig tröst och styrka,
att vi ska ses igen
när tiden tagit slut.
Trots att skiljas var så svårt
så vet jag att du lever i ett ljus
i det hemmet som vi kallar
Faderns hus!

Pastorns ruta
Tisdag – Torsdag 9.30 -14.00
är det störst sannolikhet att
du hittar mig i kyrkan och på
expeditionen.
Är dörren öppen är du
välkommen in!
På anslagstavlan finns det ett
papper där du har möjlighet
att boka samtal genom att
sätta ett kryss för den tid som
passar dig. Du är självklart
välkommen att boka samtal
annan tid. Måndag och/eller
fredag kommer jag att vara

ledig eller arbeta hemifrån
beroende på vad som händer i
församlingen.
Eftersom jag vill prioritera
möten och samlingar under
veckan kommer jag inte finnas med på gudstjänst varje
söndag. Samtal i större och
mindre grupper ligger högt på
min prioriteringslista.
Du är alltid välkommen att
höra av dig på mejl eller
telefon
evamarie.brannstrom@
equmeniakyrkan.nu
0725-500133
EvaMarie Brännström

Från redaktionen
Ett stort tack till ALLA som
bidrar med medel för nyhetsbrevet 2017 och dess kostnader. Det finns fortfarande
möjlighet att få dra sitt strå till
stacken.

Församlingsmöten
våren 2017

Söndag 23 april efter
gudstjänst och kyrkfika
Söndag 14 maj efter gudstjänst
och kyrkfika på Furulid
Söndag 11 juni efter gudstjänst
Har du fortfarande Tillsam- och kyrkfika på Furulid
mansbladet i pappersform
men skulle kunna tänka
dig att ta den via mail istället, skicka då ett mail till
info@equmeniakyrkanmotala.se
Equmeniakyrkan Motala

Hitta din egen rytm.

Rytm
När jag tittar ut genom fönstret anar jag hur träden börjar skifta färg. Det är ljusare
på morgonen och solen börjar
värma. Det är tecken på våren.
Efter vintern kommer våren.
Det finns en rytm i naturen.
Solen går upp och går ner.
Veckan går, måndag till söndag. Årstiderna avlöser varandra. Åren går. Det är inget vi
kan påverka. ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång” som vi
sjunger i psalmen ”Härlig är
jorden”.
Det är bara att följa med och
att acceptera!
Redan i 1 Mosebok ser vi rytmen. Gud väljer att inte skapa
allt på en gång. En bit i taget.
Så att det fanns tid att njuta. På
den sjunde dagen vilade han.

”Gud välsignade den sjunde
dagen och gjorde den till en
helig dag” 1 Mos 1:3
Många kristna runt om i
världen lever med tidebönen
som en rytm, att be morgon,
middag och kväll.
Jag och många andra med mig
väljer att följa kyrkoårets skiftningar i predikan och textläsning.
I församlingen finns också en
rytm, söndagens gudstjänst,
scouter, veckosamlingar av
olika slag, församlingsmöten
och årsmöte.
Hur ser din rytm ut? Har du
någon livsrytm? Rutiner kallar
vi det ibland och kan tycka det
låter tråkigt. Gud visade vägen
när han välsignade den sjunde
dagen. Vilken är din ”sjunde
dag”? Var finns din vila och
din tid med Gud?
Jesus gick undan och bad, han
njöt tillsammans med vänner i

vardag och fest, han samtalade
med de närmaste. Kan vi hitta
hjälp när vi läser i evangelierna för att hitta en riktning för
vår rytm?
Vår församling försöker vara
till hjälp för att hitta rytmen:
På söndagar har vi gudstjänst
då det finns möjlighet att tillsammans med andra vila i
gudstjänstens rytm av lovsång, bön, predikan och nattvard. På tisdagar, torsdagar
och före söndagens gudstjänst
har du möjlighet att vara med
på bönesamlingar. Bönen som
bär hela församlingen. Onsdagarnas nattvardsandakter kan
också vara en möjlighet att
hjälpa dig att hitta en rytm i
ditt andakts- och böneliv.
Det finns många andra möjligheter men dessa är exempel
hur vi kan hjälpas åt att hitta
vilan och riktning.

Hitta din egen rytm och håll
fast den. Inte för Guds skull
utan för din skull. I Matteus
11:28-30 bjuder Jesus in oss
till vila. Han bjuder oss till
”nådens otvungna rytm”.
Jag väljer att citera verserna
från ”The Message”:
”Är ni trötta? Slitna? Utbrända av att försöka leva upp till
olika andliga krav? Kom då
till mig. Fly med mig, så ska
ni få tillbaka livet. Jag ska visa
er var man kan få vila ut. Kom
med mig och var med mig – se
hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm. Jag ska inte lägga på er något som är tungt eller otympligt. Följ mig, så ska
ni få lära er leva fritt och lätt”
Kan vi vara en församling
där ”nådens otvungna rytm”
råder?
Allt gott!
EvaMarie Brännström
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Nästa nummer omfattar
perioden:
5 juni - 10 september
Manusstopp: 		
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Material till nyhetsbrevet sänds till:
info@equmeniakyrkanmotala.se
Spara på resurserna, få Tillsammans
per E-post!

Önska din
favoritsång!
Söndagen den 21 maj kl 10.00
på Furulid är det åter dags att
få chansen att få 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!
Din önskesång behöver vi senast den 7 maj. Gör så här:
Skriv en lapp med din favoritsång, musikstycke och
lägg i ”önskelådan” som finns
vid kyrkans huvudentré samt
på Furulid söndag 7 maj.
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.

Städning på
Furulid
Lördagen den 22 april och
måndagen den 1 maj 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 båda
dagarna.
Kom också ihåg att skriva
på listan för sommarens
”söndagsarbete” på Furulid,
alla behövs!
Furulidskommittén

Kyrkokonferens
Bön och förbön
april- juni 2017
Söndag 9 april och vecka 15
Vi ber för: Omsorgsgrupp 3,
Teologi & gudstjänstgruppen,
våra framtidsfrågor, Charlottenborgskyrkan och vi ber:
Gud, gör oss djärva.
Söndag 16 april och vecka 16
Vi ber för:Omsorgsgrupp 4,
Vår nya pastor, 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 30 april och vecka 18
Vi ber för: Omsorgsgrupp
5, Församlingens styrelse,
Scouterna, Pingstkyrkan i Motala och vi ber: Gud, gör oss
kreativa.
Söndag 7 maj och vecka 19
Vi ber för: Inför sommaren
på Furulid, nästa församlingsmöte, Lillkyrkan i Motala

och vi ber: Gud, gör oss djärva.
Söndag 14 maj och vecka 20
Vi ber för: Omsorgsgrupp 6,
Vår nya pastor, Församlingsmedlemmar på annan ort, Råssnäskyrkan i Motala och vi ber:
Gud, gör oss smittande
Söndag 21 maj och vecka 21
Vi ber för: Omsorgsgrupp
7,Gamla och sjuka, Sommaren
på Furulid, Kyrkokonferensen
i Vårgårda, Sjukhuskyrkan i
Motala och vi ber: Gud, gör
oss hängivna.
Söndag 28 maj och vecka 22
Vi ber för:Omsorgsgrupp
1,Våra anställda och gäster på
Furulid, S:t Georgis Eritreanska ortodoxa församling i Motala och vi ber: Gud, gör oss
kreativa.

Välkommen till kyrkokonferens i Vårgårda! 2017 hålls konferensen på Tångahed i vackra
Västergötland. Som vanligt ses
vi under Kristi himmelsfärdshelgen, 24-28 maj 2017. Årets
tema är, Gud gör något nytt.
Parallellt med förhandlingar
och seminarier kommer det
finnas aktiviteter för både barn
och ungdomar. Utöver detta
bjuder Tångahed på bowling,
minigolf och bad i poolen.
Så glöm inte att ta med dig
familjen till Vårgårda, det är
där det händer!

Varje dag kommer det även
att finnas tillfälle att gå på
morgonsamling,
seminarier,
gudstjänster
och
kvällsarrangemang. En kväll kommer vi även att ha en festkväll för stora och små, där vi
Söndag 4 juni och vecka 23
får chans att umgås, äta gott,
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2, känna samvaro och underhållas!
Sommaren på Furulid, Ekumeniken i Motala, Sjökumla I år börjar vi med en gudstjänst
Missionsförsamling och vi på onsdagkväll klockan 20.00
ber: Gud, gör oss djärva.
och konferensen avslutas på
söndag med en stämningsfull
Söndag 11 juni och vecka 24
och högtidlig ordinationsgudVi ber för:Omsorgsgrupp 3, stjänst för året ordinander
Vätternrundan, barnens som- och där vår pastor EvaMarie
marlov, Motala Baptistförsam- Brännström ordineras.
ling och vi ber: Gud, gör oss
smittande
Mer information finns på
Equmeniakyrkans hemsida.

Nyingscout 6-9 år
Måndagar 18:00 - 19:30
Scouter från 10 år
Måndagar 18:00 - 19:30
Tonår från 13 år
i Pingstkyrkan
Fredagar 20:00 - Zzz...
Söndagsskola från 4 år
Söndagar 11:00 - ca. 12:00

MKC-kören
Måndagar varannan vecka
19.00-21.00
Målarkursen
Färgglatt
Tisdagar 10:0012:30

Motala
ULTURK RISTNA
C ENTER

Tisdagsträffen
Tisdagar 16:00 - 18:00
Mogna röster
Onsdagar 16.00-17.30 ca. var
6:e vecka
Dans Alive
9 -12år 18.30-19.30
Italienkurs
Vi läser om språk, natur och
kultur
Varannan torsdag 18:30-20:30
För mer info se hemsidan
eller Lena Lundin: 070-222 74 53

VI SOM JOBBAR I KYRKAN
EvaMarie Brännström
Pastor och föreståndare
072-550 01 33

Ing-Marie Halldan

evamarie.brannstrom@equmeniakyrkan.nu

Administratör
070-152 44 66 eller 0141-21 74 90
info@equmeniakyrkanmotala.se
Expeditionstid tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 9:00-14:00

