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vi på söndagsförmiddagsgudstjänsten, oavsett hur
sent vi varit uppe på natten
innan och oavsett vilka det
var som medverkade i
gudstjänsten. Visst var vi

unga och hade oftast ingen
annan att ta hänsyn till
utan kunde styra och planera över våra söndagar
själva. Men ändå tror jag
att vi hade fått grepp om
något väsentligt – vi behövde denna puls av regelbundna gudstjänstbesök
för att orka med att fun-

Navet i hjulet
Motala är cykelstaden. Vi är

ska fungera behöver de ha

umgås med Honom. Vi får

ett nav.

möta Gud till förlåtelse,
upprättelse, inspiration,

och mål för Vätternrundan,

Gudstjänsten på söndan
är församlingens nav, det

världens största motions-

centrum som håller ihop

lopp på cykel. Och i turist-

gemenskapen och kring

information framhålls de

vilket all annan aktivitet rör

goda möjligheterna till trä-

sig. Det finns många värde-

ningsinriktad cykling såväl

fulla ”ekrar” i de verksam-

När jag var i övre tonåren

på landsväg som i ter-

heter som bedrivs på Furu-

och alldeles nykristen var vi

rängen. Därtill har vi gott

lid. Men gudstjänsten har

några ungdomar i Miss-

om cykelvägar där vi kan

en särställning. Här möts

ionskyrkan i Herrljunga

transportera oss miljövän-

människor i alla åldrar för

som hade ett litet motto:

ligt genom staden. Så

att tillsammans söka Gud

cyklar är välbekanta för oss.

och för att umgås med

Det blir ingen söndag
utan gudstjänst. Visst

Och för att en cykel ska

varandra. Herren har på ett

fanns det undantag som

fungera behöver den ha

särskilt sätt välsignat den

bekräftade regeln, men de

hjul. För att hjulen i sin tur

här dagen till att vila och

var ganska få. Troget gick

stolta över att vara start

Badstrandsvägen 8
591 32 Motala
0141 - 21 74 90

uppbyggelse och utmaning. Sedan sänds vi ut något annorlunda än mot vad
vi var innan och rustade för
att möta en ny vecka

gera som människor och

kristna i vardagen samt
som ledare i olika grupper i
kyrkans barn- och ungdomsarbete.

Välkommen att fira gudstjänst på Furulid i höstoch vintertid!
Lasse Andersson, pastor
och församlingsföreståndare

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

www.equmeniakyrkanmotala.se www.furulid.se

Program November 2021 - Februari 2022 Detta är vårt planerade program men
vi hänvisar till hemsida, annonsering och facebook för ev ändringar. Caféet är öppet 12.00-16.00 alla dagar utom måndagar, dock helt stängt 20 december - 6 januari.

NOVEMBER
8
Måndag
10.30 Målargruppen
Färgglatt
19.00 Körövning
9
Tisdag
10.30 Bön
15.00 Tisdagsträffen, Hed
vig Hörnell berättar
barndomsminnen
17.00 Barndans Angels
17.30 Soppandakt på Helamänniskan RIA
10
Onsdag
15.00 Andakt på Nämndemansgatan
17.30 Gud och spagetti
11
Torsdag
18.30 Betakurs
19.00 Bön- och lovsångskväll
12
Fredag
18.00 Chilli, för dig som går
i mellanstadiet
13
Lördag
10.00 Språkcafé
16.00 Höstauktion
Visning från kl 15.00,
kaffeservering
14
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Andreas Bernberg predikar Sång Thorvald
och Violet Jangvik
Söndagsskola
15
Måndag
10.30 Målargruppen Färgglatt
16
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels
18.30 Betakurs
17
Onsdag
19.00 Författarcafé med
Niklas Bjernhagen,
pastor och författare
”Havet viskar ditt
namn”

18
18.30
19.00
19
14.00
19.00
20
10.00
21
10.00

22
19.00
23
10.30
17.00
24
19.00
25
14.00

18.30
19.00
26
18.00
27
10.00
28
10.00

30
10.30
15.00
17.00

Torsdag
Betakurs
Bön
Fredag
Andakt på
Skogsgården
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST websänd Lasse Andersson
predikar Sång Jessika
Thurenmyr
Söndagsskola
Månadsoffer ”Kyrkan
Furulid”
Måndag
Körövning
Tisdag
Bön
Barndans Angels
Onsdag
Församlingsmöte
Torsdag
Kyrkträffen, ”Vägen
till tro och kallelse”,
pastor Lasse
Andersson berättar
Betakurs
Bön
Fredag
Chilli, för dig som går
i mellanstadiet
Lördag
Språkcafé
Söndag
1:A ADVENT
ADVENTSGUDSTJÄNST Lasse Andersson predikar
Sång av församlingskören mm
Söndagsskola
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen,
adventstrivsel
Barndans Angels

DECEMBER
2
18.30
18.30
3
19.00
4
10.00
5
10.00

7
10.30
17.00
8
15.00
9
18.30
19.00
10
18.00
11
10.00
12
16.00

14
10.30
16
18.30
19.00
17
14.00

Torsdag
Styrelsemöte
Betakurs
Fredag
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag
2:A ADVENT
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD websänd Mia Gyllgård
predikar.
Sång OKBönorna.
Söndagsskola.
Månadsoffer ”Kyrkan
Furulid”
Tisdag
Bön
Barndans Angels
Onsdag
Andakt på Nämndemansgatan
Torsdag
Betakurs
Bön
Fredag
Chilli, för dig som
går i mellanstadiet
Lördag
Språkcafé
Söndag
3:E ADVENT
GUDSTJÄNST FÖR
ALLA ÅLDRAR MED
EQUMENIAAVSLUTNING Lasse Andersson m.fl. Julfest, basar, dans kring granen mm
Tisdag
Bön
Torsdag
Betakurs
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården

18
10.00
19
18.00

21
10.30
23
19.00
24
09.00
23.00

26
10.00

28
10.30
30
19.00

Lördag
Språkcafé
Söndag
JULKONSERT
Nu tändas tusen juleljus
Erik Backman, Elin
Johansson, Mari
Hjalmarson m.fl.
Insamling till Majblomman
Tisdag
Bön
Torsdag
Bön
Fredag
JULAFTON
Julbön i Sjökumla
Ekumenisk midnattsmässa på Furulid. Lasse
Andersson. Sång och
musik Sofia och Jörgen
Paulsson.
Söndag
ANNANDAG JUL
GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar.
Sång Andreas och Mari
Nelson
Tisdag
Bön
Torsdag
Bön

JANUARI

2
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD Lasse
Andersson predikar
Sång Lillian Andersson
4
Tisdag
10.30 Bön
6
Torsdag
TRETTONDAG JUL
15.00 MISSIONSFEST Mer
information kommer
senare
9
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST websänd
Lennart Johansson
Predikar
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11
10.30
13
18.30
18.30
19.00
15
10.00
16
10.00

Tisdag
Bön
Torsdag
Styrelsemöte
Betakurs
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Musik René
Jishammar
Månadsoffer ”Kyrkan
Furulid”
18
Tisdag
10:30 Bön
BÖNEVECKAN FÖR
KRISTEN ENHET
ONSDAG - SÖNDAG
19
Onsdag
18.00 Ekumeniskt bibelstudium på Furulid.
Mer info om veckan
kommer senare!
20
Torsdag
18.30 Betakurs
19.00 Bön
22
Lördag
10.00 Språkcafé
23
Söndag
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I MOTALA
KYRKA
25
Tisdag
15.00 Tisdagsträffen
10.30 Bön
27
Torsdag
18.30 Betakurs
19:00 Bön
29
Lördag
10.00 Språkcafé
30
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Söndagsskola
equmenias årsmöte
18.00 Musikcafé
1
10.30
3
18.30
19.00
5
10.00

FEBRUARI
Tisdag
Bön
Torsdag
Betakurs
Bön
Lördag
Språkcafé

6 Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
MED NATTVARD
OCH ÅRSHÖGTID
FÖR EQUMENIA
OCH FÖRSAMLING
Lasse Andersson
predikar Sång av
församlingskören
Söndagsskola
Månadsoffer
”Kyrkan Furulid”
Kyrklunch följd av
församlingens
årsmöte
8
Tisdag
10.30 Bön
9
Onsdag
17.30 Gud och spagetti
10
Torsdag
18.30 Betakurs
18.30 Styrelsemöte
19.00 Bön
12
Lördag
10.00 Språkcafé
13
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
Jörgen Tholander,
Linköping predikar
AM Blås från
Ansgarskyrkan
Linköping
Söndagsskola
15
Tisdag
15.00 Tisdagsträffen
10:30 Bön
17
Torsdag
18.30 Betakurs
19.00 Bön
19
Lördag
10.00 Språkcafé
20
Söndag
11.00 GUDSTJÄNST Mia
Gyllgård predikar
Sång och musik
Anders Forsell Söndagsskola
22
Tisdag
10.30 Bön
24
Torsdag
18.30 Betakurs
19.00 Bön
26
Lördag
10.00 Språkcafé
27
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Söndagsskola
18.00 Musikcafé

Församlingsmöte
hösten 2021

Onsdag 24 november
kl 19.00

Jul- och nyårshelgerna

Vännerna i Sjökumla bjuder in till julbön i missionshuset på julafton kl
Årsmöte 2022
09.00. På julaftonskvällen
Söndag 6 februari
kl 23.00 ordnar frikyrkorna i Motala en midKyrkokonferensen
nattsmässa i vår kyrka på
Equmeniakyrkans kyrkoFurulid. Här bjuds bland
konferens hölls den 19-26
annat på musik av sång
september via olika digiav Jörgen och Sofia Patala kanaler. En fullspäckulsson samt en betrakad vecka som bland antelse av pastor Lasse Annat rymde en jubileumsdersson. Det bli även en
kväll för tioåringen Equgudstjänst på Furulid på
meniakyrkan. I förhandAnnandagen kl 10.00.
lingarna togs bland annat
Och det nya året firar vi
beslut om en koncentratin med nattvardsgudsion av Equmeniakyrkans
tjänst på Furulid söndag
internationella missionsbete i framtiden. Motioner 2 januari kl 10.00.
behandlades angående
bland annat klimatnödläge, Böneveckan för
att lära känna Palestinakristen enhet
Israel samt vår syn på
2022 är temat för den
relationen mellan tro och internationella bönevecknaturvetenskap. Den
an för kristen enhet ”En
fråga på dagordningen
stjärna i öster – vi komsom hade flest inlägg
mer för att tillbe Kristus”
handlade om inkludering utifrån Matt 2:1-12 och
av hbtq-personer. Det
har förberetts av Kyrkorbeslutades att Equnas råd i Mellanöstern.
meniakyrkan tydligt ska
Motala kristna samarta avstånd från all diskribetsråd håller på och plaminering på grund av
nerar ett lokalt program
sexuell läggning eller
för detta under vecka 3
könsidentitet, men att
som kommer att avslutas
varje församling även i
med ekumenisk mässa i
fortsättningen får fatta
Motala kyrka söndag den
beslut angående att för23 januari kl 11.00.
rätta vigsel av samkönade
par.

Hösten med equmenia

Nu är hösten här, och våra barn och
ungdomsgrupper är igång. Denna
höst har vi en dansgrupp, Angels,
med barn i åldrarna 6-9 år. Vi fick
möjligheten att delta på familjegudstjänst den 26 okt, med låten Unik. Att
vi var och en är skapade till Guds avbild och var och en unika och inte ska
försöka vara någon annan. Vi var
också en grupp som övat sång vid
två tillfällen och kunde delta med
sång och rörelse.
Gud och spagetti har haft två träffar.
Det är en anspråkslös samling med
hög mysfaktor och skön samvaro
mitt i vardagen. Kom gärna och var
med oavsett ålder! Om inte annat för
att knyta lite nya kontakter.
Chilli och Tonår träffas fortsatt varannan vecka. Det har varit pizza, mörkerspårning, lekar och batik mm.
Den 8 okt var det equmenisk tonårssamling här på Furulid. Väldigt kul
med med en massa ungdomar tillsammans! Nu fortsätter vi mot jultider där vi ska fokusera på något insamlingsprojekt och göra pyssel och
baka för att kunna sälja och samla in
pengar på equmenias avslutning.
Fortsätt att be och bry er om våra
barn och tonåringar!

Konfirmationsläsning
Ett nytt gäng med tio härliga ungdomar har börjat i frikyrkornas gemensamma konfirmationsläsning i höst. I
gruppen finns det sex tjejer och fyra
killar. Lektionerna hålls på tisdagskvällar och under hösten håller vi till i
Baptistkyrkan. Lördag den 23 oktober
hade vi en konfadag för att göra något roligt tillsammans och stärka gemenskapen. Vi startade med uteaktiviteter på Bondebacka och fortsatte
sedan i Baptistkyrkan med tacos,
lektion, lekar och andakt. Ledarna för
det här läsårets konfagrupp kommer
från Equmeniakyrkan och Baptistkyrkan och är följande: Lasse Andersson,
Albin Kindevåg, Andreas och Linnéa
Holm samt Pontus Norup.

Internationella Missionsarbetet i Equmeniakyrkan

Missionsgruppen i Equmeniakyrkan
Motala har informerat vid några församlingsmöten om situationen
för de kristna uigurerna i Sinkiang,
Kina. De är liksom muslimerna där
förföljda och hårt ansatta på grund av
sin tro. Vi uppmanar församlingens
medlemmar att be för de kristna
uigurerna, som är små församlingsbildningar efter våra missionärers
Jenny Rangsjö
arbete i Sinkiang under första halvan
av 1900-talet. I Indien finns ett proAlpha - om grunderna i
jekt som gäller funktionshindrade
kristen tro
barn och unga. De tillhör ett folk som
Ãr du intresserad av att lära dig mera heter Santaler och tillhör de allra
om kristen tro, Alpha är en kurs där
fattigaste i landet. Projektet handlar
grunderna i den kristna tron utforsom att stötta ett utvecklingsprojekt
kas. Kursen är till för alla. Allt får frå- gällande utredningar, hjälpmedel och
gas och ingen fråga är för enkel eller resurser för dessa barn och unga,
för utmanande. Vi erbjuder två sätt antingen Alpha i kyrkan eller också
Alpha Online. Undrar du över något
eller vill veta mera kan du ringa till Bo
G Johansson på tel. 0768-14 87 44.
Mer information
finns också på
församlingens
hemsida.

VI SOM JOBBAR I KYRKAN
Lasse Andersson

Ing-Marie Halldan

men även ge utbildning i vilka rättigheter de har och vilka lagar som
gäller. Bed för dessa barn och unga!
Vi återkommer med en insamling!

Missionsfest - Trettondagen
6 januari kl 15

Missionsgruppen planerar att
anordna en fest kring det internationella arbetet i vår kyrka på
Trettondagen. Det känns angeläget
att få mer information, inspiration
för våra vänner långt borta och att vi
genom vår kyrka kan förändra situationer och att nya människor kommer till tro på Jesus, vår Frälsare och
Herre!
Vi räknar med en gudstjänst i kyrkan
och sen fest i caféet. Under Eftermiddagen gör vi också den stora
missionsinsamlingen till det Internationella arbetet!
VÄLKOMMEN!
Program för festen kommer snart…
Insamlingen i år har temat: Se jag vill
bära ditt budskap Herre.
Missionsuppdraget är globalt och
gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och behov. Det
är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och
lärare till våra samarbetskyrkor. I
mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom.
Precis som vi får sjunga i psalmsången 89 får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom att
ge till vårt gemensamma arbete runt
om i världen.
(Från Equmeniakyrkans hemsida)

Pastor och församlingsföreståndare, Tel: 072-550 01 33
lasse@equmeniakyrkanmotala.se
Expeditionstid tisdagar kl 9:00-12:00.
Administratör, Tel: 0141-21 74 90 el. 070-152 44 66
ingmarie@equmeniakyrkanmotala.se
Expeditionstid kl. 9:00-14:00, tisdag, onsdag och torsdag

