TILLSAMMANS
I EQUMENIAKYRKAN MOTALA NOV 2020 – FEB 2021
Jag har skapat er, jag skall
lyfta, bära och rädda er.

Gud förblir
densamme

nat ske symboliskt på
grund av Coronapandemin.

Tiden rusar iväg och när
detta blad publiceras har
jag och Lillian bott här i
Motala i snart fyra månader. Till en början kände vi
oss lite som några av alla
turister som besökte stan
och dess omgivningar.
Men nu har vi börjat hitta
en del i stan och livet har
gått över i något av vardag.

Vi har kommit långt in på
hösten nu. Löven har fallit
och träden står nakna. Det
är kyliga vindar och dagarna blir kortare. Men det är
helt naturligt. På våra
breddgrader har vi ju tydliga årstidsväxlingar: vår,
sommar, höst och vinter.
Och ibland jämför vi livet
med naturens växlingar. Vi
talar till exempel om livets
blomstringstid och om
ålderns höst. Ja, våra liv
förändras med tidens
gång.

Tack kära församling för
ert varma välkomnande av
oss! Det känns gott att få
vara en del av er gemenskap, även om vi inte haft
möjlighet att möta alla
ännu. Tack för omsorg,
förbön och praktisk hjälp i
samband med vår flytt!
Tack för uppmuntrande
ord, fikabröd och att annat
gott ni gett oss! Ja, tack för
att ni öppnat er famn för
oss, även om det bara kun-

Men så här säger Herren
genom profeten Jesaja
(46:3-4): Hör på mig, Ja-

kobs ätt, ni som är kvar av
Israel, och som jag lyft
ända sedan ni föddes, burit från er första stund.
Ännu när ni blir gamla är
jag densamme, ännu när ni
grånat skall jag bära på er.

Livet ändras för oss alla.
För mig har livet lett mot
mig vissa perioder och
varit relativt bekymmersfritt. Men det har även
rymt tuffa passager, som
när mina föräldrar dog
eller när människor som
stått mig nära gjort mig
illa. Och jag är säker på att
ni också upplevt växlingar
med ljusa stunder på livets
bergstoppar såväl som
djupa och mörka dalar.
Just nu är vi ju alla inne i
en prövosamtid med Coronapandemin. För vissa innebär den stark begränsning av det sociala umgänget. Den skapar oro för
att vi själva eller någon
som står oss nära ska bli
smittad och få svåra symptom och sviter. Och vårt
tålamod när det gäller att
hålla ut med alla försiktighetsåtgärder prövas när
månad läggs till månad av
Coronatider.
Ja, livet växlar mellan ljus
och mörker, lugn och röra,
frid och oro. Då är det gott
att påminnas om att Gud
inte förändras med omständigheterna. Att Herren
själv sagt genom profeten
Jesaja: Ännu när ni blir
gamla är jag densamme.
Ja, hela livet igenom är

5/2020

Gud densamme. Och jag
vill skicka med ytterligare
några bibelversar som talar
om detta.

Jesus Kristus är densamme
i går, i dag och i evighet
(Heb 13:8). Jesus; som
vandrade runt och gjorde
så fantastiskt mycket gott,
som såg de sjuka och utstötta och upprättade
dem; är densamme idag
och varje dag.

Gud är trofast, han som
har kallat er till gemenskap
med sin son Jesus Kristus,
vår herre (1 Kor 1:9). Gud
vill vara vår Frälsare och
vän. Han kallar på oss och
räcker ständigt ut sin hand
mot oss. Vi kan välja att ta
emot den eller att avvisa
den. När vi sagt ja till Gud
och överlåtit våra liv till
Honom så är Gud trofast
mot oss. Det innebär inte
att våra liv blir fria från
bekymmer. Men, det innebär att Gud är densamme
tills vi blir gamla. Han vill
hjälpa och bära oss livet
igenom.

Välkommen med på olika
samlingar i vår kyrka under
hösten och vintern för att
få del av mer av Guds ord
och för att möta Gud själv
– Han som är densamma
oavsett livets skiftningar!

Lasse Andersson, pastor

Badstrandsvägen 8
591 72 Motala
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Equmeniakyrkan Motala
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Program November 2020 - Februari 2021 Som läget är nu i Coronatider och
med restriktioner så är detta vårt planerade program men vi hänvisar till hemsida, annonsering och facebook för ev förändringar. OBS! Vi firar gudstjänsterna kl 10.00.
Caféet är öppet 12.00-16.00 alla dagar utom måndagar

NOVEMBER
9
18:30
10
10:30
17:00
18:00
17:30
12
19:00
13
19:00
15
10:00

16
18:30
17
10:30
17:00
18
19:00

19
19:00
20
18:00
22
10:00

Måndag
Betakurs
Tisdag
Bön
Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
Dansgruppen Alive
från åk 4 och uppåt
Andakt på Ria
Torsdag
Bön
Fredag
Tonår
Söndag
GUDSTJÄNST BARA
VIA FACEBOOK
Lasse Andersson
predikar. Sång med
bönorna.
Måndag
Betakurs
Tisdag
Bön
Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
Onsdag
BibelstudIekväll, ”För
världen” där vi berör
församlingens uppdrag. Obs! endast via

Facebook!

Torsdag
Bön
Fredag
Chilli f. mellanstadiet
Söndag
GUDSTJÄNST
Martina Nordqvist
predikar. Lovsångsteam, kyrkfika och
gemenskap
23
Måndag
18:30 Betakurs

24
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
18:00 Dansgruppen Alive
från åk 4 och uppåt
25
Onsdag
17:30 Gud och spagetti
26
Torsdag
18:00 Bön
27
Fredag
19:00 Tonår
29
Söndag
10:00 FÖRSTA ADVENTSGUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Sång och musik, kyrkfika och gemenskap
30
Måndag
18:30 Betakurs

DECEMBER
1
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
3
Torsdag
18:30 Styrelsemöte
19:00 Bön
4
Fredag
18:00 Chilli f. mellanstadiet
6
Söndag
11:00 ANDRA ADVENTSGUDSTJÄNST MED
NATTVARD
Lasse Andersson predikar Sång med Lillian Andersson. Månads offer ”kyrkan
Furulid”
7
Måndag
18:30 Betakurs
8
Tisdag
10:30 Bön
17:00 Dansgruppen Angels
från 5 år till åk 3
18:00 Dansgruppen Alive
från åk 4 och uppåt

10
19:00
11
19:00
13
16:00

14
18:30
15
10:30
17
19:00
20
16:00
18:00

22
10.30
24
09:00
23:00
26
18:00

Torsdag
Bön
Fredag
Tonår
Söndag
TREDJE ADVENTSGUDSTJÄNST
GUDSTJÄNST FÖR
ALLA ÅLDRAR MED
EQUMENIAAVSLUTNING med julfest,
basar och dans kring
granen Lasse Andersson m.fl. deltar. Mer
info kommer senare.
Måndag
Betakurs
Tisdag
Bön
Torsdag
Bön
Söndag
FJÄRDE ADVENT
och
JULKONSERT
Elin Johansson och
Erik Backman m fl
Biljettter 100:-, säljs i
Caféet till förmån för
Majblomman. OBS!
På grund av restriktioner blir det två konserter med föranmälan. Mer info, se notis.
Tisdag
Bön
Torsdag
JULAFTON
Julbön i Sjökumla
Missionshus
MIDNATTSGUDSTJÄNST PÅ FURULID
Lasse Andersson m fl
Lördag
ANNANDAG JUL
ANNANDAGSGUDSTJÄNST I SJÖKUMLA
MISSIONSHUS
Mia Gyllgård predikar

27
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST
Lennart Johansson
predikar, sång och
musik
29
Tisdag
10:30 Bön

JANUARI

1

17:00

3
10:00

5
10:30
6
10:00
7
19:00
10
10:00
12
10:30
14
19:00
17
10:00
19
10:30
21
19:00
24
10:00

Fredag
NYÅRSDAGEN
NYÅRSDAGSGUDSTJÄNST Lasse Andersson predikar
Söndag
GUDSTJÄNST MEDNATTVARD Lasse
Andersson predikar.
Tisdag
Bön
Onsdag
GUDSTJÄNST
Lasse Andersson pre
dikar
Torsdag
Bön
Söndag
GUDSTJÄNST
Lasse Andersson pre
dikar
Tisdag
Bön
Torsdag
Bön
Söndag
GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Tisdag
Bön
Torsdag
Bön
Söndag
GUDSTJÄNST Lennart
Johansson predikar
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få Tillsammans per e-post!

15 januari 2021

26
1030
28
14:00

Tisdag
Bön
Torsdag
Kyrkträffen, ”Vägen
till tro och kallelse”
Församlingens pastor
Lasse Andersson talar
och sjunger
19:00 Bön
31
Söndag
11:00 EKUMENISK GUDS
TJÄNST I MOTALA
KYRKA
12:30 equmenias årsmöte
på Furulid

FEBRUARI
2
10:30
4
19:00
7
10:00

Tisdag
Bön
Torsdag
Bön
Söndag
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD SAMT
ÅRSHÖGTID FÖR
EQUMENIA OCH
FÖRSAMLINGEN
Lasse Andersson predikar. Sång och musik
Månadsoffer ”Kyrkan
Furulid”. Kyrklunch
och därefter församlingens årsmöte

BÖN OCH FÖRBÖN

November 2020 - februari
2021
Söndag 8 november och
v 46
Vi ber för: Läget i vårt land
och vår värld, församlingens
verksamhet och Råssnäskyrkan i Motala
Söndag 15 november och
v 47
Vi ber för:Omsorgsgrupp 1,
Läget i vårt land och vår
värld, Vårt café och campingverksamhet och Sjukhuskyrkan i Motala
Söndag 22 november och
v 48
Vi ber för: Läget i vårt land
och vår värld, styrelsen och
equmenia-styrelsens arbete
och Sjökumla missionsförsamling

Söndag 29 november och
v 49
Vi ber för: Omsorgs-grupp
2, Läget i vårt land och vår
värld, Barn o ungdomarna i
församlingen och Motala
Baptistförsamling
Söndag 6 december och
v 50
Vi ber för:Läget i vårt land
och vår värld,våra vänner
och grannar i Varamon och
Motala Församling
Söndag 13 december och
v 51
Vi ber för:Omsorgsgrupp 3,
Läget i vårt land och vår
värld, församlingens
verksamhet och Charlotten
-borgskyrkan i Motala
Söndag 20 december och
v 52
Vi ber för: Läget i vårt land
och vår värld, våra samlingar i jul och nyår samt
Katolska kyrkan i Motala
S:t Maximilian kloster
Söndag 27 december och
v 53
Vi ber för:Omsorgsgrupp 4,
Läget i vårt land och vår
värld, Våra äldreboenden i
stan och Ria I Motala
Söndag 3 januari och
v1
Vi ber för: Läget i vårt land
och vår värld, våra anställda i caféet och församlingen och Pingstkyrkan i Motala
Söndag 10 januari och
v2
Vi ber för: Omsorgsgrupp
5,Läget i vårt land och vår
värld, våra församlingsmedlemmar på andra orter
och Lillkyrkan i Motala
Söndag 17 januari och
v3
Vi ber för: Läget i vårt land
och vår värld, Gamla och
sjuka och Råssnäskyrkan i
Motala
Söndag 24 januari och
v4
Vi ber för: Omsorgsgrupp
6, Läget i vårt land och vår
värld, ekumeniken i vår
stad och Sjukhuskyrkan i
Motala

Söndag 31 januari och
v5
Vi ber för: Läget i vårt land
och vår värld, inför våra
årsmöten i församlingen
och equmenia och Sjökumla Missionsförsamling
Söndag 7 februari och
v6
Vi ber för: Omsorgsgrupp
7, Läget i vårt land och vår
värld, Ekumeniska konfan
och Motala Baptistförsamling
Söndag 14 februari och
v7
Vi ber för: Läget i vårt land
och vår värld, vår caféoch campingverksamhet
och Motala Församling

JUL OCH NYÅR

På grund av att Coronapandemin är det svårt att
veta hur många vi får lov
att samlas dessa hel-ger
står vi över gemensamma
gudstjänster med
frikyrkorna i Motala. Men
vi vill ändå erbjuda möjlighet till att fira dessa helger
i kyrkan. Så du är välkommen hit på gudstjänst på
Julaftons kväll kl 23.00 och
på nyårsdagen kl 17.00.
Sedan är vi också inbjudna av vännerna i Sjökumla
till julbön på Julafton kl
09.00 samt till gudstjänst
på Annandagen kl 10.00.

EKUMENISKA
VECKAN

Motala kristna samarbetsråd planerar för ett antal
gemensamma samlingar
under vecka 4 2021, i anslutning till den Internationella Böneveckan för
kristen enhet. Det kommer bland annat att bli en
samling på tisdagskvällen
där linköpingsbiskopen
Martin Modeus talar om
bön. Håll utkik efter info
om tid och plats för denna
samling samt efter fler
arrangemang under ekumeniska veckan.

ÅRSMÖTE 2021

Söndag 7 februari efter
gudstjänst och kyrklunch

FÖRSAMLINGSBOKEN

Nya medlemmar
Församlingen har glädjen
att hälsa Lillian och Lasse
Andersson, Ostdalsgatan 33 B,
591 32 Motala samt Christian
Johansson, Bergsättersvägen
48 D, 591 51 Motala välkomna
in i församlingen.
Vi önskar er Guds rika välsignelse och hjärtligt välkomna
in till vår gemenskap.
Hembud
Lennart Gustavsson
född 27 juli 1946
avled 1 november 2020

Herre, till dig får jag komma,
när mina dagar är slut.
Jag har hört om en underbar
himmel,dit många har vandrat
förut.
Så tryggt att få tro att böner
nas bro skall bära mig hela
vägen hem.
Men bäst är ändå att jag vet
det är så: Under allt är jag äls
kad av dig
Psalmer och sånger 833:3
Tack!!
Vårt varma tack till er alla som
hedrat vår älskade Ragnar
Emanuelsson med besök,
blommor, brev, telefonsamtal
och alla vackra blommor och
minnesgåvor.
Tack till er alla.

Irene, Jörgen och Jens med
familjer

Installationsgudstjänst
Söndagen den 30 augusti firade
församlingen installationsgudstjänst då Lars Andersson installerades som ny pastor för Furulid
Equmeniakyrkan i Motala. Gudstjänsten inramades av att en sånggrupp under ledning av Anita Johansson sjöng bl.a. sångerna, Som
en örn, Kärleken har ingen skugga
och Det sjunger i själen. Installationsakten hölls av Johan Einarsson
som är regional kyrkoledare för
Equmeniakyrkan region Öst.
Under själva akten deltog även
representanter från församlingen
som läste några utvalda bibelord
och bad för Lars Andersson.
I samband med installationsgudstjänsten tackade församlingen sin
vakanspastor Lennart Johansson
för det goda arbete han nedlagt i
avvaktan på att Lars Andersson
skulle tillträda sin nya tjänst.
Församlingen är tacksam inför Gud
att han har kallat dig Lars
Andersson och din fru Lillian Andersson till vår kyrka och stad.
Vi önskar er båda Guds rika
välsignelse och frid.

Kenny Augustsson

Internationell insamling –
Till jordens yttersta gräns. Så långt
är vi som kyrka kallade att förkunna evangeliet. Både i handling och
i ord. Den gränsen kan gå hos förföljda kristna i Centralasien, vid
sjukhus i Kongos regnskogar, genom fattiga områden i Indien eller
precis där vi själva befinner oss.
Till jordens yttersta gräns delar
vi ett evangelium som befriar,
räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor.
Det är precis detta som Equmeniakyrkans internationella mission handlar om.
Den speciella insamlingsperioden för detta ändamål pågår
från första advent 2020 till 31
januari 2021.

Här i Equmeniakyrkan Motala jobbar
vi för att få en gäst på besök och ordna en missionsgudstjänst då vi särskilt fokuserar på denna insamling
något av datumen tredje, sjätte eller
tionde januari. Mer info kommer!

Men du kan också bidra till insamlingen via Swishnummer: 900 32 86
eller bankgiro: 90 03 28-6. Märk
gåvan: Internationella insamlingen.

Lasse Andersson

Full fart!
Det är full fart med våra olika barnoch ungdomsgrupper just nu!
Söndagsskolan börjar hitta tillbaka
efter avbrott på grund av Covid-19.
Det är ett litet men stabilt gäng som
ofta återkommer. Sen är det extra
roligt när vi får gäster som besöker
oss eller andra som hänger på. Som
ni hört på gudstjänsten följer vi olika

teman från både gamla och nya testamentet. Vi har en storsamling med
alla och delar sen in oss i två klasser.

Chilli fortsätter med att träffas

varannan vecka. I höst har vi bland
annat haft raketbygge av PETflaskor. Kanske ligger någon flaska
fortfarande kvar uppe i en av tallarna? Närmast står bilkurragömma
och övernattning på schemat. Höstlovsmys helt enkelt! Cirka 12 barn är
anmälda. Senare i höst fortsätter
blandningen av lek och lite allvar
med både digitala och analoga spel,
men också med en kväll om livets
och världens olika villkor och orättvisor.
Tonår är också i full gång, även de
varannan vecka (den vecka det inte
är Chilli). Denna termin med ett litet
yngre gäng, som förhoppningsvis
byggs på mer och mer. Grill, film,
spel med mera och såklart en massa
skönt häng. En stund med andakt,
reflektion och lovsång är också viktig. Den 21/11 är en gemensam lördag tillsammans med tonåringarna i
alla Motalas frikyrkor inplanerad.
Extra roligt att ibland få vara riktigt
många!
Tonår är en viktig grupp att satsa på.
Vi ledare önskar ett par ledarkompisar till! Det är jätteroligt och givande. Välkommen och kolla läget!
Du behövs!
Efter lite pyssel med att hitta ledare
är nu båda dansgrupperna
igång. Angels, gruppen för de allra
yngsta, har fått många nya deltagare
och är nu 10 stycken, i åldrarna 5 - 8
år. Vi träffas varje vecka. Det är en
svettig och rolig timme! Vi blandar
dans, rörelse och lek och lite sång i
ett högt tempo. Alive, den lite äldre
gruppen, träffas varannan vecka. Sist
var de 7 tjejer i åldrarna 10 - 13 år.
Var gärna med och be för våra barn
och ungdomar och hälsa gärna på
och prata med dem när ni har chansen!

Emma Thorén och
Lennart Johansson

VI SOM JOBBAR I KYRKAN
Lasse Andersson

Församlingsföreståndare, Tel: 072-550 01 33
lasse@equmeniakyrkanmotala.se

Ing-Marie Halldan

Administratör, Tel: 0141-21 74 90 el. 070-152 44 66
ingmarie@equmeniakyrkanmotala.se
Expeditionstid kl. 9:00-14:00, tisdag, onsdag, och torsdag

