TILLSAMMANS
I EQUMENIAKYRKAN MOTALA
Ty så älskade Gud världen ...

”Han är inte här! Han är
uppstånden!”
Nu är snart fastan slut och
vi närmar oss påsken.
Samtidigt blir vårtecknen
fler och fler, även om vintern har lyst med sin frånvaro i år. Sen kom viruset
Corona och i ett slag förändras så mycket: Inställda
samlingar, musikcaféer,
sammanträden. Vi fick var
och en ett ansvar att inte
riskera att sprida smittan
för andras och egen skull.
Ekonomiska förhållanden
förändras, börsen rasar,
människor permitteras och
företag riskerar gå i kras.
Regeringen försöker hjälpa
till - så gott de förmår.
Kanske det påverkar oss på
fler plan!

Innebär påskfirandet några
förväntningar för dig? Eller
är det en helg som alla
andra. Ser du fram emot
några extra lediga dagar,
eller? Påskens bud är ju att
något helt revolutionerande hänt, kärleken har
segrat, döden är besegrad

och hoppet om ett evigt liv
kan förkunnas! Budet från
den tomma graven: ”Han
är inte här, han är uppstånden!” ljuder fortfarande. Många har försökt
och försöker tysta vittnesbördet men fortfarande
förvandlas människors liv,
tron uppstår och nya hjärtan fylls av lovsång, när de
upptäcker vad Jesus har
gjort för alla människor.
I Matteus 27:50 läser vi:
”Jesus ropade med hög
röst och gav upp andan.
Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och
ända ner, jorden skakade
och klipporna rämnade
och gravarna öppnade sig.
När officeren och de andra
som bevakade Jesus tillsammans med honom såg
jordbävningen och det
andra som hände greps de
av stark fruktan och sa:
” Den mannen måste ha
varit Guds son!”
När jag läser om det som
hände när Jesus dog, om
jordbävning, klippor som
rämnar tänker jag på vad
Jesus sa en vecka tidigare.
Lärjungarna sjöng Hosianna när Jesus red in i Jerusalem. Fariséerna sa åt
Jesus att tysta lärjungarna.
Då svarade Jesus: ”Om
dessa är tysta kommer ste-
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narna att ropa!” Stenarna,
klipporna, jordens inre reagerar, ropar på sitt sätt, när
Jesus dör. Men nästan
omedelbart börjar vittnesbördet om Jesus spridas:
”Den mannen måste ha
varit Guds son”, säger officerarna och vakterna och
så går ryktet! Ett par dagar senare är det kvinnorna som gått till graven
för att ta hand om Jesu
kropp som springande
berättar: ”Han är inte här –
han är uppstånden!!”
Revolution - kärlekens seger över ondskan och döden - ett nytt hopp! Vad
betyder påskens bud för
dig! Vad betyder det för
vår inställning till flyktingarna i Syrien? Att kärleken
är starkare än rädslan vågar vi tro det? Under
den här vintern har vi sett
mer uttryck för stängda
gränser, snålare européer,
omänskligt lidande. De
europeiska länderna är
bland de rikaste i världen,
de nordiska länderna hör
dit och Sverige hör dit.…
Vår regering och våra politiska partier vill att gränsen
ska bevakas, att inga fler
ska komma in. Det sägs
t.o.m att Sverige är fullt.
Samtidigt fattas det arbetskraft, samtidigt som vi
är en åldrande befolkning,
med alltmer ökande behov
av vård och omsorg mm.

Det finns arbetskraft som
står utanför EU:s gräns!
Vart tog kärleken, vart tog
hjärtat vägen? Var kom all
rädslan ifrån? Vems eller
vilkas röster hörs tydligast?
Vem lyssnar vi på mest?
Revolution, nya möjligheter, en kärlek större än allt
annat? Vad betyder denna
kärlek för dig och mig?
Jesus visade och lärde oss
hur vi ska bemöta varandra
i våra möten med människor. Till den fattige, blinde
mannen: ”Vad vill du att
jag ska göra för dig?” Eller
till barnen: ”Hindra dem
inte. Guds rike tillhör sådana som de.” Ty så älskade
Gud världen - och så älskar
Gud fortfarande världen!…
Hur får den kärleken
strömma genom dig och
mig påsken 2020, våren
2020. Vad betyder den för
barnen i lägren i Grekland,
i Turkiet, i Syrien. Vågar vi
höja rösten för barnens,
för kärlekens skull! Vågar
vi påverka våra politiker,
skriva i tidningarna. Var
sätter vi gränsen?? Eller är
det andra som ska ropa,
stenar som ska ropa??

Lennart Johansson,
församlingsföreståndare

info@equmeniakyrkanmotala.se
Equmeniakyrkan Motala
Församlingens pgnr: 27 05 47-3
equmenia Motala bgnr: 5071-2777
Swishnummer: 123 146 30 90

Program April - Juni 2020 Som läget är nu i Coronatider så är detta vårt planerade program men vi
hänvisar till hemsida, annonsering och facebook för ev förändringar.
12.00-16.00 Caféet öppet
22
Onsdag
6
Måndag
12.00-16.00 Serveras
våfflor i caféet
19.00 Körövning
19.00
Föreläsning med
7
Tisdag
Eleonore Gustafsson
10.30 Bön
" Vad väntar vi på?
12.00-16.00 Caféet öppet
En ny jord el ler en
8
Onsdag
förvandlad jord?
12.00-16.00 Serveras våfflor
Och vad hän der efter
i caféet
döden?”
15.00 Andakt på Samuels- 23
Torsdag
bergshemmet
12.00-16.00 Caféet öppet
19.00 Bön
10
Fredag
24
Fredag
11.00 LÅNGFREDAGS09.00 -12.00 Caféet öppet,
GUDSTJÄNST
serveras frukost för
Lennart Johansson
hantverkare och
predikar,
andra 9.00-10.00
12
Söndag
26
Söndag
11.00 PÅSKDAGSGUDS11.00 GUDSTJÄNST
TJÄNST
Eleonore Gustafsson
Lennart Johansson
predikar
Bön och sång
René Jishammar
14
Tisdag
Offerdag Nationella
10.30 Bön
arbetet ”inre mission”
15
Onsdag
14.00-17.00 Caféet öppet
12.00-16.00 Serveras våfflor 18.00 MUSIKCAFÉ
i caféet
Vårkonsert med för17.30 Gud och spagetti
samlingens kör
16
Torsdag
28
Tisdag
10.30 Bön
12.00-16.00 Caféet öppet
12.00-16.00 Caféet öppet
18.30 Styrelsemöte
29
Onsdag
19.00 Bön
12.00-16.00 Serveras våfflor
17
Fredag
i caféet
09.00-12.00 Caféet öppet,
30
Torsdag
serveras frukost för
12.00-16.00 Caféet öppet
hantverkare och
19.00 Bön
andra 9.00-10.00
19
Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
3
Söndag
Mia Gyllgård predikar
10.00 GUDSTJÄNST MED
Ev sång med Anders
NATTVARD
Forsell och Ubbe
Lennart Johansson
Månadsoffer ”Kyrkan
predikar
Furulid”
14.00-17.00
Caféet öppet
14.00-17.00 Caféet öppet
5
Tisdag
20
Måndag
10.30 Bön
19.00 Körövning
12.00-16.00 Caféet öppet
21
Tisdag
6
Onsdag
10.30 Bön
12.00-16.00 Serveras våfflor
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Ansvarig utgivare

i caféet
15.00 Andakt på Samuelsbergshemmet
7
Torsdag
12.00-16.00 Caféet öppet
19.00 Bön
8
Fredag
9.00 -12.00 Caféet öppet,
serveras frukost för
hantverkare och
andra 9.00-10.00
10
Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Ida-Maria Brengesjö
m.fl
14.00-17.00 Caféet
öppet
12
Tisdag
10.30 Bön
12.00-16.00 Caféet öppet
13
Onsdag
12.00-16.00 Serveras våfflor
i caféet
14
Torsdag
12.00-16.00 Caféet öppet
18.30 Styrelsemöte
19.00 Bön
15
Fredag
09.00-12.00 Caféet öppet,
serveras frukost för
hantverkare och
andra 9.00-10.00
14.00 Andakt på Skogsgården
16
Lördag
10.00 Furulidsauktion, se
notis
17
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
SMU-avslutning
Barn och ungdomar
deltar. Spagetti och
köttfärssås
12.30 Församlingsmöte
14.00-17.00 Caféet öppet

Informations- och kommunikationsråd
Nästa nummer gäller peri-

Ing-Marie Halldan, Håkan
Kenny Augustsson Lundin, Jan Bylow, Bo
Lövgren och Martin ChrisLayout
tensson
Bo Lövgren

19
Tisdag
10.30 Bön
12.00-16.00 Caféet öppet
20
Onsdag
12.00-16.00 Serveras våfflor
i caféet
21
Torsdag
12.00-16.00 Cafeét öppet
19.00 Bön
22
Fredag
09.00-12.00 Caféet öppet,
serveras frukost för
hantverkare och
andra 9.00-10.00
23
Lördag
10.00 Språkcafé
24
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
Mattias Sennehed
Månadsoffer ”kyrkan
Furulid”

oden:
1 juni—6 september 2020

Material till nyhetsbrevet sänds
till:
info@equmeniakyrkanmotala.se

Manusstopp:

Spara på resurserna,

15 maj

få Tillsammans per e-post!

26
Tisdag
10.30 Bön
12.00-16.00 Caféet öppet
27
Onsdag
12.00-16.00 Serveras våfflor
i caféet
28
Torsdag
12.00-16.00 Caféet öppet
19.00 Bön
29
Fredag
09.00-12.00 Caféet öppet,
serveras frukost för
hantverkare och
andra 9.00-10.00
30
Lördag
10.00 Språkcafé
31
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
Lennart Johansson
predikar
Kyrkliga brasset spelar

JUNI
2
Tisdag
10.30 Bön
12.00-16.00 Caféet öppet
3
Onsdag
12.00-16.00 Caféet öppet
4
Torsdag
12.00-16.00 Caféet öppet
19.00 Bön
5
Fredag
09.00-12.00 Caféet öppet,
serveras frukost för
hantverkare och
andra 9.00-10.00
7
Söndag
11.00 GUDSTJÄNST
Predikan och sång
18.00 MUSIKCAFÉ
Motala Kammarkör
”Musik i försommartid”
Församlingsmöten våren
2020
Söndag 17 maj efter
gudstjänst och kyrkfika
Onsdag 10 juni kl 19.00

BÖN OCH FÖRBÖN
April - juni 2020

Söndag 12 april och vecka 16
Vi ber för: Familjescout, Läget i
vårt land och sjukvården i
Motala och Sjukhuskyrkan i
Motala
Söndag 19 april och vecka 17
Vi ber för: Omsorgsgrupp 2,
Läget i vårt land, Tisdagsträffen
och Katolska kyrkan i Motala S:t
Maximilian kloster

Söndag 26 april och vecka 18
Vi ber för: Ekumeniken i Motala,
Läget i vårt land, Volontärer och
anställda och S:t Georgis eritreanska församling
Söndag 3 maj och vecka 19
Vi ber för: Omsorgsgrupp 3,
Läget i vårt land, Inför ungdomshelgen här 9-10 maj,
Sjökumla Missionsförsamling
Söndag 10 maj och vecka 20
Vi ber för: Nästa församlingsmöte, Läget i vårt land, Furulidsauktionen och Motala Baptistförsamling
Söndag 17 maj och vecka 21
Vi ber för: Omsorgsgrupp 4,
Läget i vårt land, Inför kyrkokonferensen i Malmö 21-23 maj
och Motala Församling
Söndag 24 maj och vecka 22
Vi ber för: Vår café och campingverksamhet, Läget i vårt
land och Charlottenborgskyrkan
Söndag 31 maj och vecka 23
Vi ber för: Omsorgsgrupp 5,
Läget i vårt land, Inför sommaren och våra campinggäster,
Halv- och tjejvättern och Ria i
Motala
Söndag 7 juni och vecka 24
Vi ber för: Omsorgsgrupp 6,
Läget i vårt land, Inför Vätternrundan och Pingstkyrkan i
Motala

Furulidsauktion den16 maj.

Tonår Furulid

Välkommen till vårauktion på
Furulid. Vi tänker att försöka
få ihop saker till den 16 maj.
Så om du har saker hemma
som du tror att de skulle
passa på auktionen - ta då
kontakt med Conny Eidborn
på telefon 070-446 37 96
eller Ing-Marie Halldan på
070-152 44 66. Vi kan
givetvis komma hem och
hämta saker om så behövs.
Visning från kl. 10.00 och
med auktionsstart kl.11.00.
Kaffeserveringen är öppen
under hela auktionen.
Vi tar tacksamt emot saker,
så in i förråden och kolla om
du har något!! Tack på
förhand!!

Tonår fortsätter med
olika aktiviteter, spel
och filmkvällar, samtal, grubbel, och andakter - gemensam
kväll med tonår i
Baptist och Pingst.
Terminen avslutas
med chill och grill.
Sen fortsätter vi med
några sommarträffar
på Furulid. Och så
blir det Growe-läger
i slutet juli / början
på augusti.
Fredagar kl. 19.30
jämna veckor!! Välkomna tonåringar!
Ni andra Bed för oss!

Auktionskommittén

Ledarna/ Lennart
Påsken 2020

Coronapandemin
Coronapandemin påverkar ju
det mesta av våra liv just nu
och vi vet inte hur det blir
framöver.
Vår uppmaning är ju att följa
myndigheternas beslut och
rekommendationer. Var noga
med handhygienen. Vi hälsar
inte i hand och försöker att
inte samlas i stora grupper.
De som tillhör riskgrupperna,
dvs alla över 70 år och de
som har sjukdomar som
innebär risker, bör hålla sig
hemma och inte alls komma
på gudstjänsterna.
När det gäller verksamheten
så har vi hitintills ställt in det
mesta utom gudstjänsterna.
Vi fortsätter att fira
gudstjänst. Vi sitter glest i
bänkarna och vid kyrkkaffet.
Det går ofta att ta fika och
sitta ute. Nu kommer en ny
Tillsammans och där
meddelas det som är planerat. Vi återkommer i predikoturer och på hemsidan om
och när det blir förändringar.
Vi får fortsätta att be för att
pandemin ska klinga av
snart!

Lennart Johansson

På Långfredagen kl.
11 Gudstjänst med
korset i centrum,
Lennart Johansson.
I Påskdagens
Gudstjänst kl. 11 är
temat Uppståndelsen. Lennart Johansson.

Konfa Läsåret 2020-21
Konfirmationsläsning är spännande, lärorikt och kul. Ofta blir
man ett gött kompisgäng för ett
år, men man kan också få vänner
för livet. Innehållet är att lära sig
mer om kristen tro, vad Bibeln säger, frågor och svar om livet i stort
och smått. Kan man tro på Gud?
Vad gjorde Jesus? Vad är Helig
Ande? Kärlek? Evigt liv? Kristen
livsstil?
Mycket fika, häng, hajk och läger.
Ledare blir pastor Lasse Andersson
m.fl.
Du som börjar i årskurs 8 i höst är
först och främst inbjuden!
Är du intresserad?
Hör av dig till Lennart Johansson
0725-500133 eller på mail
lennart@equmeniakyrkanmotala.se
Satsa på ett K O N F A - å r !
VÅRSTÄDNING
Lördagarna 18 och 25 april är det
städdagar på Furulid, Equmeniakyrkan.
OBS! Det gäller endast utestädning med räfsning och iordningställande av tomten. OBS ingen
stugstädning dessa lördagar!
Vi koncentrerar oss på utejobbet!
FÖRSAMLINGSBOKEN
Byte av församlingstillhörighet:
Eva-Marie och Rune Brännström
har flyttat sitt medlemskap till
Bifrostkyrkan, Mölndal.
Gud välsigne er!

VI SOM JOBBAR I KYRKAN
Lennart Johansson
Ing-Marie Halldan

Tf pastor och föreståndare, Tel: 072-550 01 33
lennart@equmeniakyrkanmotala.se
Administratör, Tel: 0141-21 74 90 el. 070-152 44 66
ingmarie@equmeniakyrkanmotala.se
Expeditionstid kl. 9:00-14:00, tisdag, onsdag, och torsdag

