I EQUMENIAKYRKAN MOTALA

TILLSAMMANS

5 JUNI - 10 SEPTEMBER

3/2017

Dröm, våga, gör!
När man läser Gamla Testamentet hittar man ständigt
människor med drömmar
som inte bara drömmer utan
faktiskt vågar att gå. Trots
omgivningens påtryckningar.
Därför att de hade en vision
och en tro att Gud var med.
I 4 Mosebok sänder Mose ut
spanare med uppdrag att se in
i det utlovade landet och sedan berätta vad de hade sett.
Tolv män. När de är tillbaka
får Mose och folket höra att:
Jo visst, är det ett gott land.
Frukten var bättre och större
än de sätt tidigare och de
hade med sig frukter som
bevis. De hade också sett att
städerna var ordentligt befästa
och folket som bodde där var
nästan som jättar.
Den goda frukten kunde de
visa folket men hur landet
var befäst och hur stora och
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starka männen var kunde de
bara beskriva. Och hoten och
hindren beskrev de väl. Så väl
att massan gjorde uppror mot
Mose och ifrågasatte Gud.
Mose måste ha hört fel. Gud
måste ha missat något. Alla
utom två, Kaleb och Josua
hade den uppfattningen. De
såg hindren men de insåg också vilken stor Gud de hade. De
berättade sin version: Det vi
sett är ett underbart land och
om Herren så vill kommer han
att ge oss det landet. Var bara
inte rädda för hindren. Två
gånger uppmanar de folket att
inte vara rädda för hindren. Se
visionen. Se landet och möjligheterna att bo vackert och
kunna bli ett starkt folk där.
Efter en lång process och
många år är det så dags. Folket
gör sig redo för flytt. Herrens
ark lyfts upp. Den ska vandra först. Det finns ett hinder

”Landskap med spejarna från det förlovade landet”
av Joseph Anton Koch
innan de kan börja gå in i
själva landet: Jordanfloden
som då var en stor och stark
flod. Här står folket bakom
arken och sina ledare och ser
på. Hur ska vi nu göra? Bygga en bro? Finns det någon
annan väg? Det hände inget
med floden, hindret förrän
prästerna som bar arken satte
sina fötter i floden. Då först,
där fötter möter vatten, skapas
en väg rakt igenom floden. Läs
gärna i Josua 3 och använd din
fantasi. Det är en häftig bild
som målas upp.
Ibland måste man gå utan
att ha allt klart. Lägga rälsen
medan man kör är ett begrepp. Att vara i rörelse är
något viktigt inte minst när vi
talar i termer om tro och att
lita på Gud. Många av er som
läser detta kan säkert peka på
omständigheter och händelser
som Gud varit med igenom
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situationer som har sett fullständigt omöjliga ut. I vissa
fall kan det handla om attityd
och vilken inställning jag har.
Är glaset halvfullt eller halvtomt? Ser jag problemen eller
möjligheterna.
Rubriken till min text har jag
lånat från Sune Fahlgrens ledare i Sändaren den 3 maj.
Han lyfter bland annat detta
att vi måste våga för att ha
framgång. Vi måste gå för att
kunna komma till målet. Han
citerar en ekonom vid namn
Joseph Schumpeter och säger
att önskade förändringar
oundvikligen innebär risker
och att det krävs tålamod.
Annars är viljan till förändring
inte på riktigt.
Det räcker inte med att
drömma. Vi måste också våga
och göra!
Pastor EvaMarie
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PROGRAM

JUNI JULI AUGUSTI SE
FURULIDSPROGRAM
Fr o m 3 september i
Equmeniakyrkan
SEPTEMBER
3
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
EvaMarie Brännström
predikar
Sång med Violet ooch
Thorvald Jangvik
5
Tisdag
10.30 Bön
6
Torsdag
19.00 Bön
9
Lördag
10.00 Språkcafé
10
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
EvaMarie Brännström
predikar
sång och musik
Besök av Tomas Lind,
Anders Källner och
Ingvar Jansson från
Projekt 322, som vid
kyrkkaffet informerar
och har en insamling
till förmån för deras
arbete med cancersjuka
barn.

”Allt mellan
himmel och jord”
Nu närmar sig sommaren
med stormsteg och mycket av
det som sker i kyrkan ligger
nere förmån för att vara kyrka
på Furulid. När hösten sedan
kommer är det dags att mötas
på Östermalmsgatan igen.
På församlingsmötet den 14
maj fanns det möjlighet att
ta del av en tanke/dröm som
jag har. Här kommer mina
drömmar igen:
Nu är det onsdag igen.
Kyrkan öppnar vid 16.30 och
det börjar strömma till folk.
Några drar sig in i andaktsrummet och börjar be direkt. För kvällen och för annat
som kommit upp.

BOKTIPS TILL
SOMMAREN OCH
HÄNGMATTAN!

ENSAMMAN HJÄRTAN OCH
HEMLÖSA HUNDAR AV LUCY
DILLON
En Feel good-roman om kärlek, vänskap och villkorslös
lojalitet

KRISTNA ATEISTER AV CRAIG
GROESCHEL
Vi som tror på Gud men lever
som om han inte finns. Med
ödmjukhet, värme och humor utmanar Craig Groeschel
oss och ställer frågan: Sätter
jag min fulla tro till Gud men
lever som om allt hänger på
mig?

PASTOR VIVEKA OCH
HUNDRAÅRSJUBILEET
AV ANETTE HAALAND
Andra boken om pastor Viveka och hennes välsignelser och
vedermödor i den idylliska
Stockholmsförorten Enskede.

NUMMER FEM FRÅN
VÄNSTER
AV
JENNIFER
THOMPSON, RONALD
COTTON OCH ERIN TORNEO
En våldtäkt, en dom, två offer
– och en osannolik vänskap

TVÅ SYSTRAR: ETT REPORTAGE
AV ÅSNE SEIERSTAD
En oktoberdag 2013 försvinner plötsligt två välartade
tonårsflickor från sitt hem i
Norge. Deras föräldrar pendlar mellan panik och förtvivlan. Vad kan ha hänt dem?
Så kommer chockbeskedet:
de har gått över gränsen till
Syrien.

Några drar sig ut i köket och
börjar förbereda maten. Vid
17.30 är det många på plats.
Människor, stora och små, sitter runt borden. Idag var det
köttfärssås och spagetti. Några
talar om soppan som var på
bordet förra torsdagen. Vilken
tur att soppluncharna har så
många bra recept!

Klockan 20.00 drar sig en skara ut i kyrksalen igen. Några
har droppat av men några
stannar kvar på en kort nattvardsandakt. 20.30 börjar
kyrkan vara tom. Det är bara
den sista stolen som ska ställas
tillrätta och sedan är kyrkan
släckt och låst igen.

Strax efter 18.00 drar sig alla ut
i kyrkan. Några sånger sjungs.
En kort andakt som når både
barn och vuxna. Ljuständning
och bön. Käre far i himlen.
Efter andakten är det några
som beger sig hemåt men de
flesta stannar kvar. Några har
också kommit till. Nu används
alla rum. Samtal om kristen
tro för nyfikna, bokcirkel, pyssel, film, föreläsning, samtal
om ”allt mellan himmel och
jord” bön, …

Vad kan vi göra för att visionen
kan bli sann? En mötesplats
över gränser, åldrar, kön, omsorgsgrupper, andra grupper,
kulturer? Där skratt och allvar
kan mötas.
Programmet behöver inte vara
statiskt. Start och slut bör vara
samma, med kort åldersintegrerad andakt, och avslut med
nattvardsandakt.
Filmkvällar med samtal?
Tematiska bibelföreläsningar
med samtal? Alpha? Littera-

DEN OVÄNTADE RESAN AV
SIMON ÅDAHL MED GÖRAN
JACOBSON
Denna bok kommer inte att
lämna dig oberörd. Den är inte
bara en artists självbiografi
utan också ett dokument över
vad Gud gör i människors liv
i Sverige idag. Vill du bli uppmuntrad och inspirerad? Läs
den!
TVÅ GRANNAR BERÄTTAR AV
SIMON ÅDAHL OCH
ÖRJAN ARMGREN
”Vi för vår del kan inte tiga
med vad vi har sett och hört.”
En lättläst bok sprängfylld
med vittnesbörd om hur Gud
griper in i människors liv idag.

turgrupper? ”Köksbordssamtal” där vi delar och samtalar? Grubblar grupp? Tro och
tvivel? Kreativet? Bra barnaktiviteter? Bön? Varje vecka?
Varannan?
Jag tror du har många idéer!
Under början av nästa termin
möts vi för att dela drömmar
och visioner för vår församling. Glöm inte att be för vår
församling under sommaren.
Allt gott
Pastor EvaMarie

Pastorns ruta
Under sommaren kommer jag
att finnas tillgänglig på Furulid
flera dagar i veckan. Om du önskar samtal är du välkommen
att antingen ta kontakt när du
ser mig eller så kan du söka
upp mig i ”Prästbo”. Där finns
också information om tider
då jag finns där. Det kommer
också att finnas tider uppsatta
för enskilt samtal som du har

Bön och förbön
Juni - september 2017

Söndag 4 juni och vecka 23
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2,
Sommaren på Furulid,
Ekumeniken i Motala,
Sjökumla Missionsförsamling
och vi ber: Gud, gör oss djärva.
Söndag 11 juni och vecka 24
Vi ber för: Omsorgsgrupp 3,
Vätternrundan, barnens sommarlov, Motala Baptistförsamling och vi ber: Gud,
gör oss smittande
Söndag 18 juni och vecka 25
Vi ber för: Omsorgsgrupp 4,
Midsommarfirandet på
Furulid, Alla utställare på
Furulid, Motala kyrka och vi
ber: Gud, gör oss hängivna.
Söndag 25 juni och vecka 26
Vi ber för:Omsorgsgrupp 5,
Anställda på Furulid, Våra
vänner och grannar i Varamon, S:t Georgis Eritreanska
ortodoxa församling och vi
ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 2 juli och vecka 27
Vi ber för: Omsorgsgrupp 6,
Ungdomarna på Furulid,
Ekumenik och gemenskap,
Västra delen av S:t Nikolai
katolska församling och vi ber:
Gud, gör oss djärva.
Söndag 9 juli och vecka 28
Vi ber för: Omsorgsgrupp 7,
De som inte har råd att fira
semester, Församlingens alla
frivilligmedarbetare,
Charlottenborgskyrkan och vi
ber: Gud, gör oss smittande

möjlighet att boka genom att
sätta ett kryss för den tid som
passar dig. Som vanligt kan du
naturligtvis höra av dig om du
vill boka samtal annan tid eller
vill ha hembesök.
EvaMarie har semester v 27,
31, 32 och 33.
Som vanligt får du gärna höra
av dig via mejl: evamarie.
brannstrom@equmeniakyrkan.nu eller telefon (SMS)
0725-500133
Söndag 16 juli och vecka 29
Vi ber för: Omsorgsgrupp 1,
Folkracefestivalen, Alla semesterfirare, RIA i Motala och
vi ber: Gud, gör oss hängivna.
Söndag 23 juli och vecka 30
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2,
Anställda och våra gäster på
Furulid, Sankt Aframs församling, Syrisk ortodoca kyrkan
och vi ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 30 juli och vecka 31
Vi ber för: Omsorgsgrupp 3,
Growelägret, våra gamla och
sjuka i församlingen, Pingstkyrkan i Motala och vi ber:
Gud, gör oss djärva.
Söndag 6 augusti och vecka 32
Vi ber för: Omsorgsgrupp 4,
Församlingen och Equmenias
styrelser och deras arbete, våra
gäster på Furulid, Lillkyrkan
i Motala och vi ber: Gud, gör
oss smittande
Söndag 13 augusti och vecka 33
Vi ber för: Omsorgsgrupp 5,
Inför församlingsmötet, Inför
den nya terminen i våra skolor,
Råssnäskyrkan i Motala och vi
ber: Gud, gör oss hängivna.
Söndag 20 augusti och vecka 34
Vi ber för: Omsorgsgrupp
6, Vår församlingshelg med
installationsgudstjänst,
Sjukhuskyrkan i Motala och vi
ber: Gud, gör oss kreativa.
Söndag 27 augusti och vecka 35
Vi ber för: Omsorgsgrupp 6, vi
tackar för sommarsäsongen på
Furulid, Syrisk ortodoxa
Maria kyrkan i Motala och vi
ber: Gud, gör oss djärva.

Andakter i
sommar

Församlingsmöten
hösten 2017

På Strömsborg
Fredagar 15.00
9 juni, 4 augusti, 1 september

Söndag 20 augusti efter
gudstjänst och kyrkfika på
Furulid

På Skogsgården
Fredagar 14.30
11 augusti

Söndag 24 september efter
gudstjänst och kyrkfika

På Dagcentralen Gamla Stan
Onsdagar kl 15:00
2 augusti

Söndag 22 oktober efter
gudstjänst och kyrkfika

Söndag 3 september och vecka 36
Vi ber för: Omsorgsgrupp 7,
Inför den nya terminen i församlingen, Equmenia och
MKC, Språkcafét, Sjökumla Boka redan nu in lördagen den
Missionsförsamling och vi 26 augusti.
ber: Gud, gör oss smittande
Den dagen är för alla åldrar
Söndag 10 september och vecka 37 och är till för att vara
Vi ber för: Alla som utför prak- TILLSAMMANS.
tiska sysslor i församlingen, 10.00 startar dagen med
Församlingens framtidsfrågor,
samtal och underMotala Baptistförsamling och
visning om människans
vi ber: Gud, gör oss hängivna.
behov av upplevelser.
Social gemenskap och
stillhet.
12.00 Korvgrillning och
Välkommen!
”Scoutliv” för stora och
Att fira med mig i Djupvik den
små
13 juni från klockan 14.00.
13.00 Blandade aktiviteter
Istället för presenter ge gärna
ute och inne som
en slant till nya kyrkan.
passar alla åldrar och
Bengt Gunnarsson
alla väder.
(Snart 80 år)
15.00 Fika
Vi går hem och vilar
Byte av församlingstillhörighet
och förbereder oss för
Tilda Karlsén har flyttat sitt
festkväll!
medlemskap till
18.00 Festkvällen startar!
Pingstförsamlingen i Motala.
God mat, samtal och
Gud välsigne dig!
blandad underhållning
erbjuds.

Tillsammansdag
på Furulid

Församlingsboken

Notiser
Sopplunchen
startar igen torsdag
21 september.
Furulidsauktion
blir i maj 2018!
Vi tar tacksamt emot saker, så
in i förråden och kolla om du
har något.
Tack på förhand!
Auktionskommittén
Ny Alpha-kurs
startar 18.30 onsdagen
den 20 september 2017.

För festkvällen gäller:
Anmälan senast den 13
augusti till Furulid. Kostnad
för kvällen: 100:PS. Glöm inte bort Gudstjänsten på söndagen den 27
augusti med sång och musik
av församlingens sångare och
musiker. Installation av församlingens pastor EvaMarie
Brännström, Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare
medverkar. Kyrkkaffe
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Ditt bidrag

Till Furulid –
och till församlingen
Sedan ett antal år tillbaka är
det så att all lös kollekt som
samlas in under Furulidssäsongen skall tillfalla Furulid.
Detta är givetvis bra, eftersom
det ger ett välkommet bidrag
till driften. Men det är minst

lika viktigt att offrandet till
församlingen fortsätter som
vanligt även under sommaren,
för att årets budgetmål ska
vara möjligt att uppnå.
Offrandet till församlingen
kan ske på minst tre olika
sätt. Förutom det traditionella
sättet att använda särskilda
offerkuvert, så ges också möjlighet att betala med kort via
Izettle. Samt genom att an-

vända sig av Swish från sin
mobiltelefon. Församlingens
swishnummer är 1231463090
Men det i särklass bästa sättet
är att avsätta ett fast månadsbelopp, antingen via autogiro
samt även via ett kontinuerligt
överförande av kyrkoavgiften.
Kenny Augustsson
ordförande

Hälsningar från Scouterna
Vi åkte på utflykt till Tåkern 22 april. Härligt väder och god gemenskap!

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 10:00-12:30
Tisdagsträffen
Tisdagar 16:00 18:00

Motala
ULTURK RISTNA
C ENTER

Mogna röster
Onsdagar 16.0017.30 ca. var 6:e vecka
Dans Alive
9 -12år 18.30-19.30

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

