I EQUMENIAKYRKAN MOTALA

TILLSAMMANS

13 NOVEMBER - 4 JANUARI

5/2017

Bordsgemenskap
N

är hösten kommer är
det skönt att få krypa
inomhus. Sätta sig vid köksbordet och äta en varm soppa
eller en mustig gryta. Gärna
tillsammans med någon eller några andra. Bordet och
maten inbjuder till samtal.
Även samtal över en kopp
kaffe gör att samtalet flyter på
lättare. I kyrkan bjuder vi in
till kyrkkaffe efter gudstjänsten. Även många andra samlingar församlingen bjuder
in till innehåller en stund av
gemenskap vid borden där
något att äta och dricka är
naturligt. Under hösten har
vi prövat att, i samband med
Gud och spagetti och några
föreläsningar, erbjuda möjligheten att samlas för att äta
mat tillsammans. Därför att vi
vet att det händer något med
en gemenskap när man äter
tillsammans.
I den judiska traditionen
inleder man sabbaten med
en måltid. Den blir som en
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markering att nu slutar vardagen och nu tar helgen vid. En
tydlig gräns. När vi i kyrkan
möts för att äta eller fika låter
vi annat stå tillbaka för att
sitta ner tillsammans. Låta ett
samtal födas och utvecklas.
Vi behöver tid för att fördjupa
samtalet. Hemma hos oss är
det ofta just vid matbordet de
goda samtalen sker. Hur är
det hos dig?
Gud blev människa och människan Jesus behövde gemenskap och mat. Det går att hitta
många exempel på när Jesus
delade måltid tillsammans
med andra. I Johannesevangeliet börjar Jesus sin verksamhet med att finnas med på ett
bröllop, en stor fest med mat
och dryck, han äter tillsammans med lärjungarna strax
innan han fängslas och dödas
och när han uppstått möter
han lärjungarna på stranden
där han ordnat en måltid. Där
emellan finns massor av exempel, i alla evangelierna, hur

Sopplunchen

Alphafest

Torsdag den 30/11 är det terminens sista lunch i Equmeniakyrkan 11.30- 13.00
Då serveras risgrynsgröt och
skinksmörgås.
Kombinera lunchen med en
stunds stillhet i Equmeniakyrkans kyrksal där du får sjunga
adventssånger och ta del av
texter och dikter som tillhör
advent.
Det finns två möjligheter att
vara med 11.30 - 11.45 eller
12.30 – 12.45

Onsdag den 22 november
är det fest i kyrkan. Alphagruppen har sin avslutning
och då är du hjärtligt välkommen med.
Vi pratar, äter umgås och trivs
och slutar kvällen med andakt
i kyrksalen. Ta gärna med
vänner och bekanta.
Vill du bidra med mat eller
annat tilltugg är du välkommen att höra av dig till expeditionen

Välkommen!
måltiden och mötet i olika
hem får bli betydelsefulla.
Ibland kan vi behöva flyttas
oss från vår bekväma, trygga
plats för att möta någon annan människa för samtal.
Kanske att jag behöver se mig
omkring när det är dags för
kyrkkaffet för att se om det
finns någon som jag kan få ett
samtal med eller någon som
behöver sällskap. Kanske är
det så att jag kan ta med mig
en bulle och kaffe för att åka
hem till någon som det var
länge sedan jag pratade med.
Eller träffas på en restaurang
eller kafé för gemensam
måltid eller fika.
I Hebreerbrevet 13:2 står det
”Kom ihåg att visa gästfrihet,
ty det har hänt att de som
gjort det har haft änglar till
gäster utan att veta om det.”
Gästfrihet behöver inte vara
kopplat enbart till ditt eget
hem. Gästfrihet kan du visa
i kyrkan, genom att bjuda in
någon till ditt bord. På din

MOTALA

DJÄRV, KREATIV, HÄNGIVEN, SMITTANDE FÖR JESUS OCH MÄNNISKOR I MOTALA

Vi ses väl?

arbetsplats eller någon annan
plats där du kan möta en annan människa, din nästa.
Nattvardsbordet är för oss
i kyrkan ett bord som är av
största vikt. Där får vi ta emot
Jesus själv. Där vi får möta
Gud, men även varandra, i
bön, sång, bröd och vin.
Advent och jul är en tid då
samvaron och måltiden är
centralt. Finns det utrymme
för någon mer vid ditt bord?
Oavsett om det handlar om
en stol vid kyrkkaffet, en plats
bredvid någon när vi äter köttfärssås och spagetti eller om
det är hemma hos dig.
Jag vill önska dig en riktigt
välsignad jul där gemenskap
får gå före det materiella och
där vi kan få vara generösa
och dela med oss till de människor som behöver stöd på
olika sätt.
Allt gott önskar pastor
EvaMarie
info@equmeniakyrkanmotala.se
Equmeniakyrkan Motala
Församlingens pgnr: 27 05 47-3
Motala SMU:s pgnr: 38 95 11-7
Församlingens Swishnummer:
1231463090

PROGRAM
NOVEMBER
7
10.30
8
18.00
18.30
19.00

9
11.30
19.00
10
14.30
11
10.00
12
10.00
11.00

14
10.30
15
18.00
18.30
19.00
19.00

16
11.30
19.00
18
10.00
15.00
16.00
19
10.00
11.00
16.00

21
10.30
22
18.00
18.30
23
11.30
18.30
19.00
24
14.00

15.00

Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alphakurs
Bibelstudium/samtal
Markusevangeliet,
Markus & Linda.
Bibelstudiefilm
Torsdag
Sopplunch
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården
Lördag
Språkcafé
Alpha - Heldag om den
helige Anden
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
Lena Lundin som kvinnan
vid Sykars Brunn
MKC-kören sjunger
Extra församlingsmöte
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Enkel måltid
Alphakurs
Föreläsning med Jonas
Eveborn “Är hon inte
vacker! - om den kristna
församlingen”
Torsdag
Sopplunch
Bön
Lördag
Språkcafé
Servering och visning
Höstaukton, Andakt,
lotterier, ostkaka mm.
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
EvaMarie Brännström
predikar
Barnmöte “Vicke och
Mias café!” Med Mia
Gyllgård & Viktoria Birath
Ett möte för barnen och
för alla andra. Sång, lek,
tävling och en resa till
bibellandet!
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Alphafest
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Bön
Fredag
Kyrkträff, Bo Lindberg
berättar om sitt arbete i
Thailand efter
tsunamikatastrofen.
Christer Andersson &
Bengt-Åke Jorstig sång
och spel
Andakt på Strömsborg

19.00 I Baptistkyrkan
Kväll med hiphopartisten
& väckelsepredikanten
Sebastian Stakset. MKSarrangemang. Servering
25
Lördag
10.00 Språkcafé
15.00 Kreativet, för dig som
vill skapa eller bara sitta
ner och prata.
26
Söndag
10.00 Bön
11.00 GUDSTJÄNST
John Horgby predikar
Månadsoffer “Kyrkans
framtid”
13.00 Församlingsmöte
28
Tisdag
10.30 Bön
29
Onsdag
17.30 Gud och spagetti, inför
advent och jul
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Spagetti och köttfärssås
19.30 Bibelstudium/samtal
Markusevangeliet, Markus
& Thomas Bibelstudiefilm
30
Torsdag
11.30 Grötlunch med
musikandakt
18.30 T&G-möte
19.00 Bön

17
18.00

19
10.30
21
19.00
22
15.00
24

23.00

26
10.00

28
19.00
31
10.00
11.00

DECEMBER
2
10.00
3
10.00
11.00

5
10.30
7
19.00
8
15.00
9
10.00
10
10.00
16.00

12
10.30
14
18.30
19.00
16
10.00

Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
Första söndagen i advent
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
EvaMarie Brännström
predikar, MKC-kören
sjunger
Medlemsintagning
Utgångskollekt Mission i
andra länder
Tisdag
Bön
Torsdag
Adventskonsert med
Motala Kammarkör,
tårtkalas
Fredag
Adventsfest för de äldre
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
Andra söndagen i advent
GUDSTJÄNST
Equmeniaavslutning med
luciatåg, julfest, tomte,
dans kring granen mm.
Tisdag
Bön
Torsdag
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Språkcafé
Övning inför “Vi sjunger
in julen”

Söndag
Tredje söndagen i advent
ADVENTSKONSERT
“ Vi sjunger in julen”
Sångare och musiker
Glöggmingel & insamling
Tisdag
Bön
Torsdag
Bön
Fredag
Andakt på Strömsborg
JULAFTON
Fjärde söndagen i advent
9.00 Julbön i
Sjökumla Missionshus
Ekumenisk midnattsgudstjänst i Pingstkyrkan
EvaMarie Brännström
predikar
Tisdag
Annandag jul
MISSIONSGUDSTJÄNST
I SJÖKUMLA
Lennart Johansson predikar
Insamling till Mission i
andra länder
Torsdag
Bön
Nyårsafton
Bön
GUDSTJÄNST
EvaMarie Brännström

23
10.30
25
11.30
19.00
27
10.00
28
10.00
11.00

Tisdag
Bön
Torsdag
Terminsstart sopplunchen
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
SÖNDAGSANDAKT
MED SÅNG OCH BÖN
EvaMarie Brännström
16.00 Barnmöte
“ Vicke och Mias café!”
Med Mia Gyllgård och
Viktoria Birath
Ett möte för barnen och
för alla andra. Sång, lek,
tävling och en resa till
bibellandet!
30
Tisdag
10.30 Bön
FEBRUARI
1
11.30
19.00
3
10.00
4
10.00
11.00

JANUARI
1
17.00
7
10.00
11.00

9
10.30
11
18.30
19.00
13
10.00
14
10.00
11.00
16
10.30

Måndag
Nyårsdagen
EKUMENISK GUDSTJÄNST I BAPTISTKYRKAN
Söndag
Bön
MISSIONSGUDSTJÄNST
MED NATTVARD
EvaMarie Brännström
predikar
Tisdag
Bön
Torsdag
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
EvaMarie Brännström
predikar
Tisdag
Bön

Ekumeniska tillsammansveckan
17-21 januari. Mer information
kommer senare
18
Torsdag
18.30 Taizémässa i Råssnäskyrkan
20
Lördag
10.00 Språkcafé
21
Söndag
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I MOTALA
KYRKA
Christer Roshamn predikar

6
10.30
7
18.00
19.00
8
11.30
18.30
19.00
10
10.00
11
10.00
11.00

Torsdag
Sopplunch
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
Med nattvard och 		
årshögtid för Equmenia
och församlingen
“Uppenbarelsens ljus”
EvaMarie Brännström
predikar
MKC-kören sjunger
Kyrklunch
Församlingens årsmöte
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Bibelstudium
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Kärlekens väg”
EvaMarie Brännström
predikar

Församlingsmöten
Söndag 26 november efter
gudstjänst och kyrkfika
Söndag 8 mars efter gudstjänst och kyrkfika
Årsmöte 2018: Söndag 4
februari efter gudstjänst och
kyrklunch

Bön och förbön
November 2017 februari 2018
Söndag 12 november och vecka
46
Vi ber för: Omsorgsgrupp 5,
Nästa helgs höstauktion, Församlingens framtidsfrågor, Råssnäskyrkan i Motala och vi ber:
Gud, gör oss kreativa.
Söndag 19 november och vecka
47
Vi ber för: Valberedningens arbete, Sjukhuskyrkan i Motala och
vi ber: Gud, gör oss djärva.

Söndag 14 januari och vecka 3
Vi ber för: Ekumeniska tillsammansveckan, Equmenias årsmöte,
ungdomar och ekumeniken,
2
Charlottenborgskyrkan och vi
ber: Gud, gör oss djärva.
Söndag 21 januari och vecka 4
Vi ber för: Omsorgsgrupp 3,
MKC, Alla ledare och anställda,
Ria i Motala och vi ber: Gud, gör
oss smittande.
Söndag 28 januari och vecka 5
Vi ber för: Församlingens
årsmöte, Scouterna, ekumeniken
och gemenskap, Pingstkyrkan i
Motala och vi ber: Gud, gör oss
hängivna.

9
16
23
30

Sopplunch
November
Spansk bondsoppa. Varma
smörgåsar
Broccolisoppa med ost
Mustig höstgrönsakssoppa
Blandad rotfruktspurésoppa
Grötlunch med skinksmörgås
Pris 60:- för soppa med
smörgås
samt kaffe och kaka

Skördefest
och loppis

Nu öppnar Vicke
och Mias café!

Den 19/11 kl 16.00 är det
dags. Ta med föräldrar, moroch farföräldrar och alla andra
som vill ha kul. Det blir sång,
Söndag 26 november och vecka Söndag 4 februari och vecka 6
Den 30 september fylldes
lek, tävling och en resa till
Vi
ber
för:
Omsorgsgrupp
4,
48
borggården vid Equmeniakyr- bibellandet! Ett möte för barn
Vi ber för: Omsorgsgrupp 6,våra Andakterna på äldreboenden i
kan av frukt, grönsaker, saft,
Motala, Lillkyrkan och vi ber:
och alla andra.
medlemmar på andra orter,
sylt, blommor och mycket
gamla och sjuka, Syrisk-ortodoxa Gud, gör oss kreativa.
annat som hör hösten och
Caféet är även öppet den 28/1
Mairakyrkan i Motala och vi ber:
Söndag 11 februari och vecka 7
skördetiden till. Även lopGud, gör oss smittande.
16.00
Vi ber för: Alla grupper i försam- pisbord med småsaker fanns
lingen, Församlingens framtidsSöndag 3 december och vecka
att se och köpa. Möjligheten
Bakom Vicke och Mia finns
frågor, Råssnäskyrkan och vi ber: att köpa en kopp kaffe med
49
Mia Gyllgård, Motala och
Vi ber för: Adventsfirande i hem Gud, gör oss djärva. Tillsamtillhörande papperspåse med
Viktoria Birath, Huskvarna
mansveckan,
Equmenias
årsmöte,
och församling, Equmenia och
tilltugg
skapade
även
det
god
församlingens styrelser, Sjökumla ungdomar och ekumeniken,
atmosfär. I tillägg blev det
Charlottenborgskyrkan och vi
Missionsförsamling och vi ber:
närmare 10.000 kronor till
ber: Gud, gör oss djärva.
Gud, gör oss hängivna.
Tack
”Ny kyrka”.
Tack för de fina blommorna
Söndag 10 december och vecka
Glada skratt och fina samtal är från församlingen och gåvorna
50
till ny kyrka med anledning av
Vi ber för: Omsorgsgrupp 7,
Hemlagat - Överraskningar - en god eftersmak från dagen.
min födelsedag.
Fastighetsgruppen, De ensamma Samvarao - Trivsamt - Alla
och utslagna, Motala BaptistförBerit Boo
Ett
stort
och
varmt
tack
till
kan vara med - Utrop - Kakor
samling och vi ber: Gud, gör oss
alla som arbetade före och
Tillsammans
Inrop
Hembud
kreativa.
under lördagen och såg till att
Ostkaka - Närproducerat
Ingegerd
Johansson
allt flöt på och att alla trivdes.
Söndag 17 december och vecka
född 11 november 1920
Välkomna 18 november kl
51
avled 30 september 2017
16.00 Visning och kaffeVi ber för:Valberedningens aroch med tanke på att vi inom
bete, Församlings framtidsfrågor, servering från kl 15.00
Equmeniakyrkan firar gemen- Herre, till dig får jag komma,
Julen, Motala församling och vi
när mina dagar är slut.
samt ”Markusåret” predikade
ber: Gud, gör oss djärva.
Jag
har hört om en underbar
han utifrån Markusevangeliet
himmel,
dit många har vandrat
Söndag 24 december och vecka
5:1-20 på kvällsgudstjänsten.
förut.
52
Sångförfattaren Bengt JohansSå
tryggt
att
få
tro att bönernas
Vi ber för: Omsorgsgrupp 1,
Lördagen den 7 oktober var
son höll en föreläsning om
bro skall bära mig hela vägen
Julens gudstjänster, vår stad, vår
det regionsstämma i Vetlanda sångens och musikens beförsamling och vi ber: Gud, gör
hem.
för Region Öst, Equmeniatydelse i gudstjänsten. Under
oss smittande.
Men
bäst
är
ändå att jag vet
kyrkan. Temat för stämman
dagen fick vi lyssna till bland
det
är
så:
Under
allt är jag
var ”Gud gör något nytt”.
annat den nye församlingsutSöndag 31 december och vecka
älskad
av
dig
Dagen
innehöll
både
workvecklaren Johan Einarsson och
1
Psalmer och sånger 833:3
shops och förläsningar över
till vår regionala kyrkoledare
Vi ber för: Det nya året, Våra
temat ur olika perspektiv.
arbetes och skolkamrater, alla
Peter Bernhardsson. Jag kan
Tack
Motalas församlingar och vi ber: Anna ”Kalle” Karlsson, som är varmt rekommendera reFör omtanke, besök, hälsninGud, gör oss hängivna.
känd av de flesta i vår försam- gionsstämmorna för dig som
gar och det ni gjort för Ingegling, hälsade alla välkomna
vill vara med om intressanta
Söndag 7 januari och vecka 2
och predikade på gudstjänsten föreläsningar och inspirerande erd Johansson, under kortare
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2,
eller längre tid. Tack för de
om ”Gud gör något nytt”, var
gudstjänster. Varför inte
valberedningens arbete, alla
gåvor
som lämnats till Equmedet
en
bön
eller
var
det
något
anmäla sig till nästa regionsarbetslösa i Motala, Västra delen
niakyrkan
Motala för att hedra
stämma när det blir aktuellt?
av S:t Nikolai katolska församling Gud gjorde, var hennes funhennes
minne.
och vi ber: Gud, gör oss kreativa. dering. Pastor Niklas PienHans-Åke
Johansson
soho föreläste om ledarskap
Kenny Augustsson

Församlingsboken

Höstauktion!

Regionsstämma i
Vetlanda
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Informationsråd
Ing-Marie Halldan
Anders Christensson

070-152 44 66
0141-21 56 07

Nästa nummer omfattar perioden:
5 februari – 15 april
Manusstopp:
11 januari

Material till nyhetsbrevet sänds till:
info@equmeniakyrkanmotala.se
Spara på resurserna, få Tillsammans
per E-post!

Projekt 322
Åter igen gladdes vi över att
bli inbjudna till Equmeniakyrkan i Motala för att berätta lite om Projekt 322. Det var
söndagen den 10 sept. Tomas
Lind, med förflutet som barn
i församlingens hägn, tillsammans med Anders Källner
fick tillfälle att dels i Gudstjänsten, men framför allt
vid kyrkkaffet visa bilder och
berätta om föreningens verksamhet. Gudstjänstens tema,
att göra mot andra det man
skulle vilja att andra ska göra
mot mig, passade bra till informationen om hur förenin-

gen försöker
stötta och
uppmuntra
barn som
drabbats av
cancer, deras
föräldrar och
syskon. Vi
fick berätta
om aktiviteter både
på sjukhusen
och på andra
ställen där
det kan bli en stund av lite
extra glädje.
Från föreningen Projekt 322s
sida tackar vi för det

Vill du bli medlem
i Equmeniakyrkan?
Den 3 december, 1 advent, är
det medlemsintagning i Equmeniakyrkan Motala.
Vill du också gå med som
medlem då är du varmt
välkommen att höra av dig
till vår pastor EvaMarie
Brännström för samtal och
mer information.
engagemang vi mött, likväl
som den behållning av kyrkkaffet som vi fick med oss.

Tel 072-550 01 33
Mail: evamarie.brannstrom@
equmeniakyrkan.se

Anders Källner ordf.

Nyingscout 6-9 år
Måndagar 18:00 - 19:30

Höstens sista
föreläsning

Installationsgudstjänst
Söndagen den 27 augusti var
en stor högtid för församlingen. Det var då EvaMarie
Brännström installerades som
pastor för Equmeniakyrkan
Motala. Installationsgudstjänsten inramades av att
MKC-kören sjöng sånger av
Py Bäckman. Vi fick också
lyssna till Violet och Thorvald
Jangvik, samt MIX-orkestern
under ledning av Johanna
Eidborn. EvaMarie predikade
över “temat tro och liv”. Vid
installationsakten medverkade
Peter Bernhardsson som
är regional kyrkoledare för

Equmeniakyrkan Öst. Under
förbönsakten lästes några väl
valda bibelord för EvaMarie.
Vid kyrkfikat fanns det
möjlighet för den som ville
säga några välkomstord till
EvaMarie. Helena Skogstjärna , Suss Hörnell från Lillkyrkan och Bernt Broberg från
Pingstkyrkan passade på att
hälsa EvaMarie Brännström
välkommen i den kyrkliga
gemenskapen.

Scouter från 10 år
Måndagar 18:00 - 19:30

Onsdag 15 november 19.00
Vi får besök av Jonas Eveborn, tidigare pastor och
föreståndare i Missionskyrkan
i Linköping och numera bl.a.
kaplan på Teologiska Högskolan och preses för kommuniteten på Bjärka Säby. Han
har även varit medförfattare i
boken ”Söndag”.
Han kommer att tala under
rubriken ”Är hon inte vacker!
– Om den kristna församlingen”.
18.00 är du välkommen till
nattvardsandakt .
18.30 Välkommen att äta en
enkel måltid tillsammans
innan föreläsningen.

Equmeniakyrkan Motala är
oerhört glada för att du finns
bland oss EvaMarie och vi önskar dig Guds rika välsignelse
i din tjänst som pastor för vår
församling.
Kenny Augustsson

Tonår från 13 år
i Pingstkyrkan
Fredagar 20:00 Zzz...
Söndagsskola från
4 år

Motala
ULTURK RISTNA
C ENTER

MKC-kören
Måndagar varannan vecka
19.00-21.00
Målarkursen
Färgglatt
Tisdagar 10:00-12:30
Tisdagsträffen
Tisdagar 16:00 - 18:00
Mogna röster
Onsdagar 16.00-17.30 ca. var
6:e vecka
Dans Alive
9 -14år 17:00-18:00
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

