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Kristusgestalten

Man ser den genast, längst fram i lokalen,
gestalten med sin trygga blick och med sin öppna famn.
Han ses välkomna alla, var och en i salen.
Det är vår vän från Nasaret, och Jesus är hans namn.
Ibland när man betraktar gestalten nerifrån
så kan man faktiskt ana och i hans anlet´se
hur väl han vet sitt öde. Hur han, Guds ende son,
skall möta korsets plåga uti Getsemane.
Men sceneriet ändras här i vår Herres hus,
nu lyser väggen som av gyllene tapeter.
Gestalten strålar nu som i Förklaringsbergets ljus.
Han står och talar med sin Far och med profeter.
På vandring är Du stadd, vår Räddare i nöden
och vi kan glädjas åt att Du har stannat upp just här.
Du plågats för vår skuld, Du gick för oss i döden.
Här skänker just Din närvaro en helig atmosfär.
Thorvald Jangvik

Förtrösta

Ibland är det vissa ord som
fastnar i huvudet. Och egentligen går det inte att förklara
varför. Just nu är det ordet
”förtröstan” som surrar runt
i hjärnan. Det är ett ganska
gammalmodigt ord som inte
används särskilt mycket om
man inte läser Bibeln; ”Förtrösta på Herren av hela ditt
hjärta och lite inte på ditt eget
förstånd” står det i Ordspråksboken 3:5.

Inte ens i Bibeln hittar du det
ordet på många ställen i nyare
svenska bibelöversättningar.
Du kan hitta det på några ställen i Psaltaren och Ordspråksboken. Job, Jesaja och Apostlagärningarna använder ordet
en gång var och i några av
Apokryferna förekommer det.
Ändå känns ordet så självklart
när jag tänker på min relation
till Gud. Förtrösta, lita på, luta
mig mot. Tomas Sjödin skrev
en bok med titeln ”Jag lutar
mot Gud”. Jag gör oftast det
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med och jag skulle så gärna
kunna säga att jag alltid gjorde
det, förtröstade på, litade på
Gud. Men varför blir det så
ofta tvärt om?
Motsatsen till ”förtröstan”
är misströstan, uppgivenhet,
förtvivlan, pessimism, missmod, misstro, tvivel. Att läsa
dagstidningar eller lyssna på
nyheter matar motsatsen till
förtröstan. Läser man motsatsorden är det lätt att ge upp.
Det är så många alternativ!
Och det är så lätt att falla in i
de negativa, tunga orden. Jag
behöver vända mig bort en
stund från alla dessa tunga,
mörka ord. De stressar mig.
Upplevelsen av att varje ord
drar mig bort från Gud och att
jag tillslut står där alldeles ensam och utlämnad, utmattad.
Lyssna lite på ordet: Förtrösta.
Oret innehåller TRÖST. I tröst
finns vila, en famn som lyfter
upp mig inte därför att jag
har förtjänat det, att jag gjort

något bra utan därför att jag
inte känner mig tillräcklig eller att jag eller någon annan
sårat mig, gett mig sår. Jag behöver vila behöver tröst. Och
om jag ska kunna ta emot tröst
måste jag lita på den som ger
mig tröst, annars fungerar det
liksom inte alls. Jag måste förtrösta på tröstgivaren.
Jag får lita på att det finns någon som jag kan få komma
till även om mitt förstånd säger att det är rätt hopplöst, att
tvivlet vill ta över. Uppgivenheten ligger på lur. Förståndet lutar åt alla motsatsorden.
Men visst finns det något,
långt inne i både dig och mig
som försöker göra sig hört genom de tunga orden? Hoppet,
spåren av Gud som inte går att
sudda bort. En förtröstan på
Gud. När förtröstan får fäste
är det enklare att luta sig mot
Gud. Inte för att jag själv presterar utan just därför att det
hör ihop: Gud står med öp-
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pen famn för att trösta och ge
hopp och när jag vänder mig
mot Gud, sträcker mig mot
famnen, växer förtröstan, til�liten till Gud. Det blir som en
dans, en växelverkan. Uppåt,
mot ljuset. Bort från motsatsorden.
Kan vi hjälpa varandra att hitta den förtröstan? Visa varandra vad som händer när vi vågar luta oss mot Gud? Berätta
för varandra om vad som händer när vi vågar släppa taget
om vårt eget kunnande och
litar på Gud. Skulle kanske
2018 kunna få bli året då vår
förtröstan på Gud växer genom att vi berättar om vår tro
för varandra? Att vi får hjälpa
varandra att mota bort motsatsorden påminna varandra
om orden i Ordspråksboken:
”Förtrösta på Herren av hela
ditt hjärta och lite inte på ditt
eget förstånd”
Pastor EvaMarie
info@equmeniakyrkanmotala.se
Equmeniakyrkan Motala
Församlingens pgnr: 27 05 47-3
Motala SMU:s pgnr: 38 95 11-7
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1231463090

PROGRAM
FEBRUARI
6
10.30
7
17.30
18.00
18.30
8
11.30
18.30
19.00
9
14.00
14.00

10
10.00
15.00
11
10.00
11.00

18.00

13
10.30
14
15.00
18.00
15
11.30
19.00
17
10.00
18
10.00
11.00

20
10.30
16.00
21
18.00
22
11.30
19.00
24
10.00
25
10.00

Tisdag
Bön
Onsdag
Gud och spagetti
Nattvardsandakt
Spagetti och köttfärssås
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården
Kyrkträffen, Mjölby
dragspelsklubb spelar
och sjunger, samt “Den
sjungande hunden”
Lördag
Språkcafé
Kreativet, för dig som
vill skapa eller bara
sitta ner och prata.
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
Bibelns dag
EvaMarie Brännström
predikar
Till pingstkyrkan kommer
Fredrik Lignell från
Ryttargårdskyrkan,
Linköping för att tala över
temat ”Bottenkänning”
– Guds långsamma svar på
livets djävulskaper
Tisdag
Bön
Onsdag
Andakt på
Samuelsbergshemmet
Nattvardsandakt
Torsdag
Sopplunch
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Prövningens stund”
Daniel Persson, Ria
predikar
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen
Onsdag
Nattvardsandakt
Torsdag
Sopplunch
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön

11.00 GUDSTJÄNST
“Den kämpande tron”
Henrik Demetriades,
Bilda predikar
Kyrkliga Brasset spelar
27
Tisdag
10.30 Bön
28
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt

MARS
1
11.30
19.00
2
14.00

3
10.00
4
10.00
11.00

6
10.30
7
18.00
19.00
8
11.30
18.30
19.00
9
14.00
10
9.0017.00
10.00
11
10.00
11.00

13.00
13
10.30
16.00
14
15.00
17.30
18.00
18.30
15
11.30
19.00

Torsdag
Sopplunch
Bön
Fredag
Kyrkträffen, “Vårt
kapell” från Mantorp
sjunger kända och kära
läsarsånger för och
med oss. Uppträder i
tidstypiska kläder.
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
“Kampen mot ondskan”
EvaMarie Brännström
predikar
Tisdag
Bön
Onsdag
Nattvardsandakt
Föreläsning, EvaMarie
Brännström “Fader vår”
Torsdag
Sopplunch
Styrelsemöte
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården
Lördag
Bönedag
Språkcafé
Söndag
Bön
FAMILJEGUDSTJÄNST
“Livets bröd”
Alive dansar
Månadsoffer “Kyrkans
framtid”
Församlingsmöte
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen
Onsdag
Andakt på Samuels
bergshemmet
Gud och spagetti
Nattvardsandakt
Spagetti och köttfärssås
Torsdag
Sopplunch
Bön

17
Lördag
10.00 Språkcafé
15.00 Kreativet, för dig som
vill skapa eller bara
sitta ner och prata.
18
Söndag
10.00 Bön
11.00 GUDSTJÄNST
“Guds mäktiga verk”
Eleonore Gustafsson,
Linköping predikar
20
Tisdag
10.30 Bön
21
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
19.00 Föreläsning med 		
Eleonore Gustavsson,
“Om gudstjänsten”
22
Torsdag
11.30 Sopplunch
19.00 Bön
23
Fredag
14.00 Kyrkträffen, “En salig
röra” Anders Caringer
är en kristen trubadur
från Sala. Framför egna
hoppfulla sånger och
texter med humor och
träffsäkerhet
24
Lördag
10.00 Språkcafé
25
Söndag
16.00 PÅSKMUSIKAL 		
HAMMARSLAGEN
18.00 I Pingstkyrkan
Niklas Piensoho
26
Måndag
19.00 I Pingstkyrkan
Niklas Piensoho
27
Tisdag
10.30 Bön
28
Onsdag
18.00 Nattvardsandakt
19.00 “Om påsk” Reflektion
med EvaMarie Brännström
29
Skärtorsdag
18.00 Ekumenisk Getsemanestund med agapemåltid
30
Långfredag
10.00 Bön
11.00 GUDSTJÄNST
“Korset”
EvaMarie Brännström
predikar
31
Lördag
10.00 Språkcafé

APRIL
1
Påskdagen
10.00 Bön
11.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD
“Kristus är uppstånden”
EvaMarie Brännström
predikar, sång och musik

3
10.30
16.00
4
14.30
18.00
19.00

5
11.30
19.00
6
14.00
7
10.00
8
10.00
11.00
10
10.30
11
15.00
18.00
12
18.30
19.00
14
10.00
15.00
15
10.00
11.00

13.00

Tisdag
Bön
Tisdagsträffen
Onsdag
Andakt på Dagcentralen, Gamla stan
Nattvardsandakt
Föreläsning, EvaMarie
Brännström ”En kväll
om att vara en
församling för den som
tröttnat på församlingen”
Torsdag
Sopplunch
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården
Lördag
Språkcafé
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST
“Påskens vittnen”
Håkan Andersson predikar
Tisdag
Bön
Onsdag
Andakt på Samuels
bergshemmet
Nattvardsandakt
Torsdag
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Språkcafé
Kreativet, för dig som
vill skapa eller bara
sitta ner och prata.
Söndag
Bön
GUDSTJÄNST 		
SVENSK/ARABISK
“Den gode herden”
EvaMarie Brännström
predikar
Saoud Bahhi med
familj medverkar
Månadsoffer “Kyrkans
framtid”
Församlingsmöte

Församlingsmöten
våren 2018
Söndag 11 mars efter
gudstjänsten och kyrkfika
Söndag 15 april efter
gudstjänsten och kyrkfika
Söndag 20 maj efter gudstjänst
och kyrkfika på Furulid

Bön och förbön
Februari - april
2018
Söndag 4 februari och vecka 6
Vi ber för: Omsorgsgrupp 4,
Andakterna på äldreboenden i
Motala, Lillkyrkan och vi ber:
Gud, gör oss kreativa.
Söndag 11 februari och vecka 7
Vi ber för: Alla råden i församlingen, Församlingens framtidsfrågor, Råssnäskyrkan och
vi ber: Gud, gör oss djärva.
Söndag 18 februari och vecka 8
Vi ber för: Omsorgsgrupp
5, Nya församlingstyrelsen,
Sportlovsfirare, Sjukhuskyrkan
i Motala och vi ber: Gud, gör
oss smittande.

Påsken i sång och
drama

Församlingsboken

Nya medlemmar
Vi ber för: Scouterna, Andakterna på våra äldreboenden, Den 25 mars 16.00 är det dags
Församlingen har glädjen
Ria i Motala och vi ber: Gud, för Påskmusikalen ”Hammaratt hälsa följande personer
gör oss djärva.
slagen” i en ny och reviderad välkomna som medlemmar in
upplaga.
i församlingen:
Söndag 15 april och vecka 16 Är du sugen på att vara med
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2, och sjunga, dansa, agera elRamona Karlsson
Församlingsmedlemmar på ler bidra på annat sätt är du
Thorvald Jangvik
annan ort, Församlingens an- välkommen att höra av dig till
EvaMarie
Brännström
ställda, Pingstkyrkan i
Lena Lundin. Mail:
Rune
Brännström
Motala och vi ber: Gud, gör oss lenacecilia_lundin@hotmail.com
smittande.
Vi önskar er Guds rika
välsignelse och hjärtligt
välkomna in i gemenskapen!

Dags för löftesoffer Bönedag 10 mars

Vid församlingsmöte i november beslutades att ansöka om
bygglov för ny kyrka på Furulid. I samband med det beslutet togs också frågan upp om
Söndag 25 februari och vecka 9 insamling av de löften som avVi ber för: Equmeniastyrelsen, gavs för drygt ett år sedan.
Våra gamla och sjuka, Eritreanska församlingen i Motala Nu är det dags. Sätt in det beoch vi ber: Gud, gör oss hän- lopp, en gång eller varje månad, på det sätt som du gav
givna.
löfte om. Använd församlingens plus- eller bankgiro för att
Söndag 4 mars och vecka 10
Vi ber för: Omsorgsgrupp 6, lämna den gåvan. På talongen
Språkcafét, Ekumeniken i Mo- anges ”Löftesoffer”.
tala, Syrisk ortodoxa Maria
kyrkan och vi ber: Gud, gör oss Löftesoffer bör inte lämnas i
kollektboxen, speciellt inte om
kreativa.
det är större belopp.
Söndag 11 mars och vecka 11
Vi ber för: Furulidskommit- Om du har frågor kring detta
téns arbete, Pastors och dia- eller inte deltog i att anmäla
konutbildningen,
Sjökumla dig för ett löftesoffer för drygt
Missionsförsamling och vi ber: ett år sedan eller känner att du
vill öka på ditt löfte, det är aldGud, gör oss djärva.
rig för sent att vilja vara med
Söndag 18 mars och vecka 12 och hjälpa till, då kontaktar du
Vi ber för: Omsorgsgrupp 7, undertecknad så försöker vi att
konfirmanderna, Kärleksveck- lösa det på bästa sätt.
an i Motala, Baptistförsamlingen i Motala och vi ber: Gud, Om du vill vara anonym och
tidigare inte meddelat hur stort
gör oss smittande.
ditt löfte kan vara eller vill öka
Söndag 25 mars och vecka 13 på det, skicka ett brev till mig
Vi ber för: Påskens gudstjän- utan att ange avsändare och
ster, Gideoniterna, Motala tala om hur stor din del kan
Församling och vi ber: Gud, bli. Det är värdefullt att i god
tid kunna veta vad vår samlade
gör oss hängivna.
förmåga är.
Söndag 1 april och vecka 14
Vi ber för: Omsorgsgrupp 1, Hans-Åke Johansson
Påsklovslediga, vår stad, Char- tel 070 226 10 97
lottenborgskyrkan och vi ber:
Gud, gör oss kreativa.

Byte av församlingstillhörighet

Bön är en viktig del av försam- Mari Hjalmarsson har flyttat
lingens liv. Vi har bönesamsitt medlemskap till Söderlingar flera dagar i veckan men
höjdskyrkan i Stockholm.
den 10 mars mellan 9.00 och
Gud välsigne dig!
17.00 utmanar och uppmanar
vi varandra att ta tid i bön för
vår församling, för Motala och
för de böneämnen som vi kän- För den som känner sig som ett
ner är angelägna.
barn...
Vi slutar vår bönedag med en Gud och spagetti 7/2 och 14/3
nattvardsandakt 17.00
Vi ses 17.30 längst fram i kyrKyrkans andaktsrum står till kan där vi får lyssna, sjunga,
förfogande hela dagen och efter
be och vara tillsammans.
14.00 är även kyrksalen öppen. Efter samlingen, som är ca 30
Skriv gärna upp dig på vår minuter kan man fortsätta i
bönevaktslista som finns i församlingssalen där Spagetti
entrén. Om du inte har möjoch köttfärssås finns.
lighet att be i kyrkan: Gör det Kostnaden för maten på onsdär du befinner dig! Bönen dagar är 30:-/person och för
fungerar där också.
familj 50:-.
Har du frågor kan du kontakta vår pastor EvaMarie Gudstjänst för äldre och yngre
Brännström.
med Åsa Björkman
Söndag 11 mars 11.00

Några tips på
intressanta
föreläsningar
under våren

Niklas Piensoho gästar Motala
och Pingstkyrkan söndag 25/3
18.00 och måndag 26/3 19.00
Den 11 februari kl 18.00 i
Pingstkyrkan kommer Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan, Linköping, och
berättar utifrån sin nya bok
”Bottenkänning
–
Guds
långsamma svar på livets
djävulskaper”

Vicke och Mias café
22 april 16.00
Ett möte för barnen och för
alla andra. Sång, lek, tävling
och en resa till bibellandet!
Scout
Måndagar 18.00 kontakta
Jenny Rangsjö
Alive – barndans
Tisdagar 17.00 kontakta Lena
Lundin lena_cecilialundin@
hotmail.com
Söndagsskola
i samband med gudstjänsten

Söndag 8 april och vecka 15
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per E-post!

Ny termin för
Sopplunchen

Onsdagar

Vill du bli medlem
i Equmeniakyrkan?

Vi fortsätter att ha onsdagar
som en kväll för möten. Vid
Välkommen åter, bjud gärna tre tillfällen kommer du att ha Att bli medlem i en församling
med vänner och grannar till en möjlighet att komma på Gud är för en del ett stort och nästan
värmande gemenskap.
oövervinnerligt steg medan det
och spagetti:
I stället för blomma eller preför andra är en självklart och
sent vid bemärkelsedagar kan 17.30 samling i kyrksalen och enkelt. För någon kan det vara
du skaffa ett presentkort och därefter köttfärssås och spa- formen, att under en gudslämna som gåva. Presentkort getti i församlingssalen.
tjänst inför hela församlingen,
finns hos sopplunchens kassör.
bekräfta sin tro och sin vilja att
Vi vill också framföra ett stort Datum för detta är 14 februari, bli en del av församlingen som
tack för att Du under det gång- 14 mars och 11 april
är det som hindrar.
na året deltagit i sopplunchen
på olika sätt. Som gäst, lämnat Nattvardfirande onsdagar från Du har en tro på Jesus Kristus,
gåvor eller tjänat i arbetslaget, 7 februari 18.00 längst ner i du kanske har varit med på
allt har bidragit till god gemen- kyrksalen vid ljusbäraren.
många gudstjänster och kanskap och ett välkommet netto
ske redan är engagerad på olika
till vår verksamhet.
Vid några tillfällen kommer sätt i församlingen men inte tadet att vara föreläsningar och git det sista steget in som forVälkommen till ett nytt år med bibelsamtal. Notera redan nu mell medlem kanske det nu är
soppa i tanken.
dags. Är det formen vid medden 21 mars då Eleonore
Gustafsson talar om “Guds- lemsintagningen som är hinSopplunch-gänget gm Anna- tjänsten”. I samband med före- dret finns möjligheter att hitta
Britt Johansson läsningar kommer det att fin- löningar som gör att steget inte
nas möjlighet att köpa te/kaffe blir oöverstigligt.
Jag hoppas att 2018 är året då
och en enkel smörgås.
vi får hälsa dig välkommen
Vi återkommer med namn och som medlem i vår församling.
datum för övriga samlingar på
onsdagar. En folder kommer i Välkommen att kontakta vår
pastor EvaMarie Brännström
början av februari.
för vidare samtal.
Januari
25 Vintergrönsakssoppa

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

Sopplunch

Februari
1 Spenatsoppa m ägghalvor
8 Potatis- och purjolökssoppa.
Varma smörgåsar
15 Grönsakssoppa
22 Trattkantarellsoppa
Mars
1 Morotssoppa med klick
8 Bondsoppa med vita bönor.
Varma smörgåsar
15 Rotsakssoppa
22 Morots- selleri- och purjolökssoppa
April
5 Grönärtpurésoppa. Varma
smörgåsar

A Quiet place
Någonstans finns en vrå
där jag kan lita på
att Gud vill ge sin tid till mig.
Skyddad i rum och tid
finner jag ro och frid
och lämnar ångesten bakom mig.
Varhelst den platsen är
vet jag att där, just där
på alla frågor ger du svar,
sedan pånyttfödd jag
möter din nya dag
med Kärlek till alla och envar.
Översättning Thorvald Jangvik
Original: Ralph Carmichael (med tillstånd)

Pris 60:- för soppa med smörgås samt kaffe och kaka

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 -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

