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Att leva i församling
Just nu läser jag en bok skriven av en jesuitpräst vid namn
James Martin, ”Söka och finna
Gud i allt”. Det är en bok man
behöver läsa i bitar för att
kunna smälta men en bok som
berör mycket av vad det är att
vara församling. Jag har just
läst kapitlet om ”Vänskap och
kärlek” och håller på att smälta det. Martin berättar mycket
utifrån sin egen orden men det
är märkligt hur mycket som
liknar en vanlig församling. Vi
är en samling människor med
olika bakgrund, erfarenheter,
personligheter, särintressen,
vanor och ovanor som förväntas leva i någon form av sämja.
Martin skriver på ett ställe
”Men kommunitetsliv kan
vara en utmaning. Den ene
tycker att vi inte lever tillräckligt enkelt. Den andre tycker
att vi lever alltför enkelt. Den
ene tycker att det är vanlig enkel artighet att man lägger våta
kläder som man hittar i de gemensamma tvättmaskinerna i
torktumlaren. Den andre blir
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arg när man gör just det med
hans kläder. ”Du har krymp
mina bomullsskjortor!” Eller
”Där två eller tre är församlade uppstår lätt särintressen
och konflikter”. Kan vi känna
igen oss?
Varför är det så svårt att leva
tillsammans och försöka se
varandras positiva sidor istället för det som stör och skiljer?
Vad är det som gör att vi ofta
försöker positionera oss och
lyfta fram vår hjärtefråga som
den fråga som allt står och faller med och att vi gärna ställer
ultimatum?
I evangelierna kan vi läsa om hur Jesus
kallar sina lärjungar, olika personligheter, som kommer att
få olika uppdrag efter att Jesus
dött och uppstått, Tomas, trots
eller tack vare, sina reflektioner och frågor som kommer
ända till Indien, Petrus , som
trots eller tack vare sin impulsivitet får bli ledare för den
första församlingen, Johannes,
som vi känner som kärlekens
apostel men som tillsammans

med sin bror hade tillnamnet
”åskans bröder” och som tillsammans med sin bror tyckte
att de borde sitta närmast Jesus i himlen. Perfekta människor? Ödmjuka människor?
Lätta människor att ha att göra
med? Jag tror inte det.
Det var människor Jesus kallade, inte helgon. Och han kal�lar oss. Några som har haft en
tuff uppväxt, några som bär på
svåra sjukdomar, några som
tycker detta med sociala relationer är jobbiga, några som
sliter med självkänsla, några
som har sår inom sig som inte
syns på ytan. Vi är människor
som är begåvade på olika sätt.
Brinner för olika frågor: Barn,
miljö, ekonomi, kyrkbygge,
invandrare,
rättvisefrågor.
Frågor som alla är viktiga men
som inte alla kan eller ska härbärgera. Vi måste dela upp ansvaret.
Men det är så lätt att bara se
till sitt och glömma att vi är
en större helhet. Tomas Sjödins uttryck ”Den som hittar
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sin plats tar ingen annans” är
oerhört vist. Hur kan vi hjälpa
varandra att hitta vår plats?
Att se varandras olikheter och
hjärtefrågor som något bra?
Att inte tvinga in alla i samma
uppgift som jag har! Att leva i
en församling är att leva med
människor som är annorlunda
och som prioriterar annorlunda. Just därför kan det bli en
vacker äng med många olika
blommor.
Det finns mycket att fundera
på kring detta och här är två
saker: Det första: Att kunna
förlåta varandra! Det är svårt
men det kan läka sår. Ingen är
perfekt.
Det andra är att be och sträva
efter att Jesu kärlek får bli allt
större bland oss.
Vi är människor men vi har en
Mästare som vi kan ta rygg på
och be om hjälp i vårt samlevande. Jesus hjälp oss att se på
varandra med kärlek!
Pastor EvaMarie
info@equmeniakyrkanmotala.se
Equmeniakyrkan Motala
Församlingens pgnr: 27 05 47-3
Motala SMU:s pgnr: 38 95 11-7
Församlingens Swishnummer:
1231463090

Vi behöver bli
ännu bättre…
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...på att ta hand om vår
omgivning och miljö!
Miljöhänsyn behöver genomsyra all verksamhet i vår
kyrka, i både stort och smått,
i både kyrkobyggnadsplanering och löpande verksamhet.
Detta innebär bl.a.
-att miljöhänsyn ska vara en
viktig parameter vid planering och genomförande av
byggnationer,skötsel och
nyplanering av vår utemiljö
-att vi serverar eko- och rättvisemärkt kaffe och te, mjölk
och frukt . Detta gäller förstås
både i Equmeniakyrkan och
på Furulid

Samtliga samlingar på Furulid -att vi använder miljögodkänom inget annat nämns
da produkter vid städning och
underhåll av lokalerna
3
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED
-att vi försöker undvika onödiNATTVARD
ga förpackningar och engångEvaMarie Brännström sartiklar
predikar
Månadsoffer ”Kyrkans -att vi källsorterar – kärl för
framtid”
ändamålet finns
Mogna röster sjunger
ca 12.00 Extra Församlingsmöte -att vi sparar energi t.ex
18.00 Musikcafé med Motala genom att släcka lampor i de
Kammarkör
rum vi inte använder
-att vi använder miljömärkt
papper, undviker onödiga
utskrifter och skriver ut dubbelsidigt
Hoppas att alla uppmärksammar detta vid sina inköp och
vid sitt arbete i församlingen
så att vi även genom detta kan
bidra till ett hållbart samhälle
Furulidsauktion 5 maj kl. 11.00 där vi vill vårda Guds skapelse.
Visning kl. 10.00, Serveringen
öppen
Styrelsen

Furulidsauktion

Vi tar tacksamt emot saker, så
in i förråden och kolla om du
har något som du tror skulle
passa till auktionen.
Behöver du hjälp med transporter hör av dig per telefon till
Bengt Gunnarsson,
076-854 77 17 eller Olle
Sjögren, 070-717 01 54 så
hämtar vi.

Städning på
Furulid
Lördagen den 28 april och tisdagen den 1 maj städar vi på
Furulid.

Ta gärna med lite fika, kratta
och glatt humör så får vi en
trevlig stund tillsammans på
Auktionskommittén Furulid. Vi startar kl. 9.00 båda
dagarna
Kom också ihåg att skriva på
listan för sommarens ”söndagsarbete” på Furulid, alla behövs!!
Furulidskommittén

Bön och förbön
April - juni 2018
Söndag 15 april och vecka 16
Vi ber för: Omsorgsgrupp
2, Församlingsmedlemmar
på annan ort, Församlingens
anställda, Pingstkyrkan i Motala och vi ber: Gud, gör oss
smittande.
Söndag 22 april och vecka 17
Vi ber för: vår församling och
framtid, våra barn och ungdomar, Lillkyrkan och vi ber:
Gud, gör oss hängivna.

Städning
Vår kyrka är vårt gemensamma
”vardagsrum”. Ibland glömmer
vi och missar men vi behöver
hjälpas att hålla städat och fint
i huset. Vissa dagar är det extra
viktigt att vi städar t ex när vi
har gäster som ska äta soppa
på torsdagar, när vi ska ha gudstjänst på söndagar och andra
tillfällen när vi är många som
vill träffas i kyrkan.

Församlingsboken
Löftesofferinsamling fortsätter
Nya medlemmar
Församlingen
har glädjen att
- planering av
hälsa Komail Nadari välkomkyrka pågår.
men in i församlingen.
Fram till slutet av februari så
har ca 55% av det som lovades
i löftesoffer som engångssumma blivit insamlat. Vi fortsätter
att samla in det som återstår så
skyndsamt som möjligt. Initiativet är ditt, det var summor
som angavs för ca 1,5 år sedan
som det gäller. Om du mot
förmodan glömt vad du skrev,
kontakta Hans-Åke så skall vi
se om vi kan identifiera ditt
löfte.

Låt oss hjälpas åt så att vårt
”vardagsrum” kan få vara fint
och städat så vi alla kan njuta
Söndag 29 april och vecka 18 av att vara här. En känd och
klok devis är att lämna lokaVi ber för: Omsorgsgrupp
lerna i det skick du själv vill att
3,våra medlemmar på annan
ort, Råssnäskyrkan och vi ber: de ska vara i när du kommer.
Nu pågår projekteringsarbete
Låt oss hjälpa åt!
Gud, gör oss kreativa.
som har till uppgift att beskriva
hur den nya kyrkan skall se ut
Söndag 6 maj och vecka 19
i detalj. Det arbetet skall vara
Vi ber för: Omsorgsgrupp 4,
avslutat till 15/4. Då kommer
Styrelsens arbete, Kyrkokonett antal byggfirmor att få del
ferensen i Gävle 10-12 maj,
av det utredningsmaterialet för
Sjukhuskyrkan i Motala och vi
att räkna fram vilken kostnad
ber: Gud, gör oss djärva.
Du ska veta att vi i församlin- det blir för att uppföra den nya
gen är glada över att du finns kyrkan.
Söndag 13 maj och vecka 20
i vår gemenskap. Goda tankar,
Vi ber för: Omsorgsgrupp
böner och offrande är inget Allt arbete som våra egna
5,Alla våra ledare, equmenia
som kräver att Du är när- utredningsgrupper är involv(fd SMU), Syriskortodoxa
varande i våra samlingar men erade i och som vi vill att en
Mariakyrkan i Motala och vi
det bär församlingen mer än byggfirma skall utföra, behöver
ber: Gud, gör oss smittande.
du kan tro och ana. Vi hop- finnas med i det underlag som
pas att Du vill fortsätta be för skall vara klart 15/4. Ett nära
Söndag 20 maj och vecka 21
församlingen och vi som orkar samarbete mellan grupperna
Vi ber för: Omsorgsgrupp 6,
vara mer aktiva vill gärna in- och byggkommittén finns och
Gamla och sjuka, Sommaren
nesluta Dig i våra förböner och behövs för att det skall fungera.
på Furulid, Sjökumla Misvår omsorg.
Till i slutet av maj så skall det
sionsförsamling och vi ber:
vara klart om vi har möjlighet
Gud, gör oss hängivna.
att bygga ny kyrka och till vem
kyrkan på Östermalmsgatan
Söndag 27 maj och vecka 22
skall säljas. Därför har styrelsVi ber för: Omsorgsgrupp 7,
en beslutat om extra församVåra anställda och gäster på
lingsmöte söndagen den 3 juni
Furulid, Motala Baptistför2 maj Dialog med livet –
2018 efter gudstjänsten för att
samling och vi ber: Gud, gör
vandra med varandra
besluta i dessa båda frågorna.
oss kreativa.
Vi får lyssna till Noomi Tönnäng, pastor i EqumeniakyrGunnar Henriksson,
Söndag 3 juni och vecka 23
kan med utbildning från St
Hans-Åke
Johansson
Vi ber för: Omsorgsgrupp
Lukasstiftelsen. Hon har ar1, Sommaren på Furulid,
betat bl a med socialt arbete
Ekumeniken i Motala, Motala själavård, existentiella frågor
församling och vi ber: Gud,
och handledning.
gör oss djärva.
16 maj Hur ser Kristi kropp
Söndag 10 juni och vecka 24 ut? En kväll om att hitta sin
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2,
plats och inte ta någon annans
Vätternrundan, barnens som- – Eller vådan av tre vänsterfötter.
marlov, S:t Georgis Eritreanska ortodoxa församling i
EvaMarie Brännström
Motala och vi ber: Gud, gör
oss smittande.

Hälsning till dig
som inte orkar
komma till kyrkan

Föreläsningar med
samtal

Vi önskar dig Guds rika välsignelse och hjärtligt välkomna in i gemenskapen
Född
Aina, dotter till Daniel och
Johanna Eidborn, föddes den
21 mars 2018.
Gud välsigne denna familj!
Byte av församlingstillhörighet
John Horgby och Pia Fernström har flyttat sitt medlemskap till Baptistkyrkan i
Motala. Gud välsigne dig!

Tack
För brev, kort och blommor på
min 75-årsdag samt generös
gåva till ny kyrka på Furulid
vill jag framföra mitt hjärtliga
tack.
Hans-Åke Johansson

Kallelse till
församlingsmöten
våren 2018
Söndag 15 april
Efter gudstjänst och kyrkfika.
Ärende: Godkännande av
köpekontrakt Eken 13.
Söndag 20 maj efter gudstjänst
och kyrkfika på Furulid.
Obs! Extra församlingsmöte
söndag 3 juni efter gudstjänst
och kyrkfika på Furulid.
Ärende: besluta om vi har möjlighet att bygga ny kyrka samt
försäljning av kyrkan Eken 13.
Söndag 19 augusti efter gudstjänst och kyrkfika i kyrkan
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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

Familjescout
I vår har vi börjat med en ny
variant av scout, nämligen
Familjescout. Det är en form av
scout som redan finns på flera
andra orter och som vänder sig
till hela familjen. Nu kan alltså
alla vara med i scout, vi har
inte längre några åldersgränser. Vi kommer att träffas kl.1517 en söndag i månaden. Det
blir ett tillfälle för hela familjen
att göra något tillsammans, där
scoutledarna tar hand om planeringen och allt man behöver
göra är att dyka upp. Så vi hoppas du villa komma med, båd
gammal och ung!
Den första träffen skedde i
början av mars då vi njöt av
det fina vintervädret och åkte
pulka i Charlottenborg. Det
blev genast full fart i backen
som hade väl tilltryckt snö.
Det gjorde att pulkorna gick
både fort och långt. Självklart
fanns där även en eld för att
grilla korv och som vi kunde
värma oss kring. Vi blev till
slut 14 scouter med familjer
denna första gång vilket känns
jätteroligt.
Under våren planerar vi att:
8/4 Leta vårtecken
6/5 Hitta vilse
3/6 Åka iväg på en fågelutflykt.
Vi hoppas att du vill följa med
oss på äventyr!
Scoutledarna genom
Jenny Rangsjö

Sommarlov!
Den 10 juni har vi en sommarlovsgudstjänst på Furulid.
Efter den finns möjlighet att
följa med på en vandring till
Sjöbo-Knäppans
naturreservat. Vi har med fika, du får
veta allt du behöver veta om
orkidéer och avslutar med en
enkel andakt. Mer information
kommer.

Pastorns ruta
Normalt sett träffar du mig i
kyrkan säkrast tisdag till torsdag mellan kl. 9.30 och 14.00.
Är dörren öppen är du alltid
välkommen in. Vill du ha ett
samtal får du gärna ta kontakt.
Jag har tystnadsplikt.
Från den 1 juni finns jag på
Furulid. Se information i programbladet.
Den 17 - 19 april och 25 - 27
april är jag borta på medarbetardagar och utbildningar.
Jag läser mejl sporadiskt dessa
dagar och har telefonen avstängd.

Den 19 - 27 maj är jag på min
årliga retreat och då läser jag
varken mejl eller svarar i telefonen.
Kontaktar du expeditionen,
0141 - 21 74 90 eller mejl
info@equmeniakyrkanmotala.
se kan du oftast få svar på dina
frågor. Är det något akut kommer jag att få besked och kan
kontakta dig.
evamarie.brannstrom@equmeniakyrkan.nu
0725-500133

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

