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på något som är fast och
som det finns grund för.
Det kristna hoppet grundar
sig på vem Gud är och vad
Han har gjort och lovat.
Guds existens, egenskaper,

handlande och löften ger
oss ett hopp om att Gud är
med oss här i livet och att
vi ska få vara tillsammans
med Honom i evighet.
Hoppets väsen rymmer
såväl ett ”trots allt” som ett
”på grund av”. Trots allt det
som vi möter i livet kan vi

Hoppet som ankare

Ankaret som en symbol för

ankring i en tillvaro som

Jag tror att de flesta av oss

hoppet kan vi också finna i

ibland gungar eller till och

har sett kombinationen av

Bibeln. ”Detta hopp är vår

med stormar.

symbolerna ett kors, ett

själs ankare. Det är tryggt

ankare och ett hjärta.

och säkert och når innanför

Kanske har vi även hört att

förhänget, dit Jesus öpp-

symbolerna står för tro,

nade vägen för oss då han

hopp och kärlek. Samman-

blev överstepräst för evigt,

kopplingen av dessa tre;

en sådan som Melki-

tro, hopp och kärlek; har

sedek.” (Heb 6:19-20).

sina rötter i Bibeln, närmare

Och i katakomber från 200-

bestämt i 1 Kor 13:13. Att

talet kan man se hur kristna

korset är symbol för tron

som gömde sig där från

och hjärtat för kärleken är

förföljelsen har ristat in

nog rätt naturligt för oss.

ankare på väggarna. Trolig-

Men det är kanske inte lika

en har man valt ankaret

många som vet varför an-

som en symbol för hopp

karet används som symbol

för att det står för något

för hoppet.

fast och tillförlitligt, en för-

Ett ankare är ju en anordning på båtar, pontoner
och bojar med mera för att
kunna fästa dessa i botten
på ett vattendrag. Det en
förankring och fast punkt i
djupen som man inte kan
se men ändå lita på. En

ha ett hopp på grund av
Gud är på riktigt och håller

att lita på.
”Må hoppets Gud fylla er
tro med all glädje och frid
och ge er ett allt rikare
hopp genom den heliga
andens kraft” (Rom 15:13)

Lasse Andersson, pastor
och församlingsföreståndare

parallell med tron på Gud,

som vi inte heller kan se
men ändå lita på. Men det
är inte i blindo eller mot
ett bättre vetande som vi
hoppas. Ankaret som symbol för det kristna hoppet
säger att vi kan förlita oss
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Program Februari - Maj 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.

FEBRUARI
27
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST med
nattvard och årshög
tid för equmenia och
församlingen. Lasse
Andersson. Sång av
Anna och Daniel
Grönbäck. Kyrklunch.
12.00 Församlingens årsmöte
18.00 MUSIKCAFÉ Claes
Vårdstedt ”Himlen på
besök”, en avskalad
konsert med enbart
en röst, en bok och
ett piano
28
Måndag
19.00 Körövning

MARS
1
10.30
17.00
2
19.00

Tisdag
Bön
Barndans Angels
Onsdag
Bibelstudium
Tema bön: Herre lär
oss att be
3
Torsdag
14.00 Kyrkträffen, Tommy
Larsson sjunger och
spelar andliga visor
18.30 Betakurs
19.00 Bön
4
Fredag
19.00 Tonår
5
Lördag
11.00 Språkcafé, promenad
10.00 Körhelg med Lena
Wohlfeil och Anna
Ericsson
6
Söndag
10.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Lena Wohlfeil och
Anna Ericsson med
kör. ”Till jordens
yttersta gräns”
8
Tisdag
10.30 Bön
15.00 Tisdagsträffen
17.00 Barndans Angels

9
17.30
10
09.30
18.30
18.30
19.00
11
19.00
12
11.00
13
10.00

11.30
14
19.00
15
10.30
17.00
16
19.00

17
18.30
19.00
18
19.00
19
10.00
14.00

Onsdag
Gud och spagetti
Torsdag
Ekumenisk bön i
Motala kyrka
Betakurs
Styrelsemöte
Bön
Fredag
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNS MED
NATTVARD Lasse
Andersson predikar
Insamling till
Pastors- och diakonutbildningen
Söndagsskola
Församlingsmöte
Måndag
Körövning
Tisdag
Bön
Barndans Angels
Onsdag
Temakväll med
Annika Spalde, diakon, författare och
fredsaktivist, ”Varför
vandrar man från
Vadstena till Glasgow”, se notis
Torsdag
Betakurs
Bön och lovsångskväll
Fredag
Ungdomssamling
temahelgen
Lördag
Språkcafé
Samling med Lena
Bergström, evangelist
och verksamhetsledare för Brobygge,

se notis

20
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Månadsoffer ”Kyrkan
Furulid”
Söndagsskola
22
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels
23
Onsdag
19.00 Bibelstudium, Tema
om bön: ”Får man
klaga på Gud?”
24
Torsdag
14.00 Kyrkträffen, Maria
och Lennart Erlands
son, Musik och bilder
från resor i Norge
18.30 Betakurs
19.00 Bön
25
Fredag
19.00 Tonår
26
Lördag
10.00 Språkcafé
27
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST FÖR
ALLA ÅLDRAR
David Nilsson,
Bromma. Barn och
ungdomar m.fl.
18.00 MUSIKCAFÉ Kärleksveckoarrangemang,

2
10.00
3
10.00

28
Måndag
19.00 Körövning
Bönedagar i fastan,
29/3-1/4, se notis
29
Tisdag
10.30 Bön i fastan
15.00 Tisdagsträffen
17.00 Barndans Angels
30
Onsdag
10.30 Bön i fastan
19.00 Stormöte, se notis
31
Torsdag
18.30 Betakurs
19.00 Bön i fastan

15
10.00

mer info senare

APRIL

1
Fredag
12.00 Lunchbön i fastan
19.00 Tonår

5
10.30
17.00
6
17.30
7
18.30
18.30
19.00
8
19.00
9
10.00
10
10.00
11
19.00
12
10.30
19.00
14
19.00

16
10.00
17
10.00

19
10.30
20
19.00

Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD Lasse
Andersson, sång Karin
och Anders Gransö
Söndagsskola
Tisdag
Bön
Barndans Angels
Onsdag
Gud och spagetti
Torsdag
Betakurs
Styrelsemöte
Bön
Fredag
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST
Mia Gyllgård predikar
Söndagsskola
Måndag
Körövning
Tisdag
Bön
Barndans Angels
Torsdag
Getsemanestund i
Baptistkyrkan
Fredag
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Lördag
Språkcafé
Söndag
PÅSKDAGSGUDSTJÄNST
Lasse Andersson m.fl.
Tisdag
Bön
Onsdag
Temakväll med besök
av Elizabeth Olivares,
verksamhetschef på
Motala Fontänhus,

se notis
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få Tillsammans per e-post!

21
Torsdag
14.00 Kyrkträffen, Lasse
Siggelin, ”Du kom,
Du såg, Du segrade!”
Lasse spelar och
sjunger egna sånger
18.30 Betakurs
19.00 Bön och lovsångskväll
22
Fredag
19.00 Tonår
23
Lördag
10.00 Språkcafé
24
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar,
sång Birgitta och
Lovisa Säfström
Söndagsskola
11.30 Församlingsmöte
25
Måndag
19.00 Körövning
26
Tisdag
10:30 Bön
17.00 Barndans Angels
17.30 Soppandakt på Helamänniskan RIA
27
Onsdag
19.00 Bibelstudium.
Tema bön: ”Fortsätt
be!”
28
Torsdag
18.30 Betakurs
19.00 Bön
29
Fredag
19.00 Tonår
30
Lördag
10.00 Språkcafé

MAJ

1
Söndag
11.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD Lennart
Johansson predikar
Söndagsskola
3
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels
5
Torsdag
18.30 Betakurs
18.30 Styrelsemöte
19:00 Bön
6
Fredag
19.00 Tonår
7
Lördag
10.00 Språkcafé
8
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Mia
Gyllgård predikar
Söndagsskola
10
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels

12
18.30
19.00
13
19.00
14
10.00
15
10.00

17
10.30
17.00
19
18.30
19.00
20
19.00
21
10.00
22
10.30

24
10.30
17.00
25
18.00

26
11.00
19.00
28
10.00
29
10.00

31
10.30

Torsdag
Betakurs
Bön
Fredag
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag
Femte söndagen i
påsktiden
GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Att växa i tro Albin
Kindevåg m.fl.
Månadsoffer
”Kyrkan Furulid”
Tisdag
Bön
Barndans Angels
Torsdag
Beta
Bön och lovsångskväll
Fredag
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag
EKUMENISK
KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST
I BAPTISTKYRKAN
Lasse Andersson
m.fl, konfirmanderna, sång och musik
Tisdag
Bön
Barndans Angels
Onsdag
Ekumeniskt seminarium på Furulid.
Mats Nyholm
S:t Klara kyrka
berättar om deras
arbete
Torsdag
KRISTI HIMMELFÄRDSDAG
EKUMENISK
GUDSTJÄNST I
MOTALA KYRKA
Bön
Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST MED
NATTVARD Lasse
Andersson, barn
och undomar m.fl.
Tisdag
Bön

Stormöte om läget
på Furulid

Tid: Onsdagen den 30
mars kl. 19.00

Nu har vi snart varit igång
på nya Furulid med verksamhet i drygt 2,5 år. Vi
har gått från två till ett
ställe. Vilket ställe sen!
Vi har fått lovord från
många håll gällande vår
fina kyrka. Caféets och
campingens besökssiffror
talar sitt tydliga språk. Två
år av pandemi har bromsat en del av församlingsverksamheten. Vi kan
säga att vi fortfarande är i
en uppstartsfas. Mycket
arbete och stort engagemang läggs ner varje
vecka. Ibland har de ideella krafterna knappt
räckt till. Våra anställda i
församlingen och i caféoch campingverksamheten betyder mycket genom att leda alltihop tillsammans med våra ideella styrelser.

Det blir en kortare inledning inför några frågeställningar, gruppsamtal,
fika och summering av
samtalen. Kvällen slutar
med att vi ber för vår församling!

I flera av våra sammanhang har det framkommit
behov av att få mötas och
samtala med varandra
och se över hur vi använder våra resurser. Vad gör
vi om verksamheterna i
Equmenia, i församlingen
och i café och campingverksamheten växer ytterligare? Vilka resurser har
vi? Vilka är vi nu och hur
ser det ut framöver? Hur
ser vi på de olika verksamheterna som är vi –
Furulid Equmeniakyrkan,
Motala. Vi är en församling som driver många
olika verksamheter.

Välkomna!
Kicka Felixon, Bo Lövgren,
Jenny Rangsjö, Emma
Thorén, Olle Sjögren och
Lennart Johansson

Bibelstudier
Under våren kommer
bibelstudierna handla om
bön med en viss koppling
till temat ”Hållbart liv”.
Studierna hålls följande
onsdagskvällar kl 19.00:
2 mars ”Herre, lär oss att
be”
23 mars ”Får man klaga
på Gud?”
20 april ”Fortsätt be!”.

Församlingsmöten
våren 2022
Söndag 13 mars efter
gudstjänst
Söndag 24 april efter
gudstjänst
Onsdag 1 juni kl. 19.00

Påskveckan
I år hoppas vi kunna fira
påsken, kristendomens
allra största högtid, tillsammans med varandra i
följande samlingar:
Skärtorsdag kl 19.00 Getsemanestund i Baptistkyrkan tillsammans med
dem och Pingstkyrkan.

Långfredag kl 10.00
Vi fick uppdraget av förgudstjänst på Furulid.
samlingsstyrelsen och
ungdomsrådet samt caféPåskdagen kl 10.00 gudsoch campinggruppen att
tjänst på Furulid tillsamförbereda ett stormöte.
mans med Sjökumla
Missionsförsamling.
Detta är första kallelsen
till Dig. Kom och var med
i ett angeläget samtal om
livet och verksamheten

på. Vi är fortfarande tio konfirmander
och ledargänget har utökats med
Lena Paulsson från Sjökumla.
Vi fortsätter även i vår med temat
I månadsskiftet april-maj planerar vi
”Hållbart liv – för människan, mänskatt åka på konfaläger på Östgötagårligheten och planeten”.
den i Rimforsa tillsammans med fyra
Onsdag 16 mars kl 19.00 bjuder vi in
andra konfagrupper från Östergöttill en samtalskväll med temat ”Varför
land. Och så blir det konfirmationsvandrar man från Vadstena till Glashögtid söndag 22 maj kl 10.30 i Bapgow?” med Annika Spalde, diakon
tistkyrkan.
och vandringsledare som brinner för
klimatet.
Ekumeniska samlingar
Lördag 19 mars blir det en eftermid- 25-26 maj
dag med temat ”Att gå i hoppets
Runt Kristi himmelsfärdshelgen möts
riktning” där vi gästas av Lena Berg- vi till ekumeniska samlingar och tar
ström som är evangelist i Region
igen de programpunkter som fick
Stockholm och jobbar med allt från
skjutas framåt under böneveckan för
klimatfrågor till andlig vägledning.
kristen enhet i januari.
Eftermiddagen sträcker sig från kl
Onsdag 25 maj kl 18.00 blir det semi14.00 till kl 17.00 och det blir två
narium på Furulid där Mats Nyholm,
samlingar med fika emellan.
präst och direktor i S:ta Clara kyrka,
Onsdag 20 april kl 19.00 har vi ytterli- berättar om deras arbete.
gare en samtalskväll, denna gång
Torsdag 26 maj (Kristi himmelsfärds
med temat ”Vad är ett Fontänhus?”
dag) kl 11.00 möts vi till ekumenisk
Elizabeth Olivares, verksamhetschef
friluftsgudstjänst vid Motala kyrka.
på Motala Fontänhus, med flera be- Där får vi bland annat lyssna till prerättar om deras arbeta med att hjälpa dikan av pastor Andreas Holm och
människor med psykisk ohälsa.
Motala Kyrkliga Brassband. Ta med

Samtalskvällar och temadag
om Hållbart liv

Bönedagar i fastetid
29 mars - 1 april

något att sitta på samt fikakorg.

Fastetidens 40 dagar är en förberedelsetid inför påsken. Som en hjälp i
detta har vi några dagar av bön i församlingen i senare delen av Fastan.
Det blir bönesamlingar vid följande
tillfällen under veckan:
tisdag kl 10.30, onsdag kl 10.30, torsdag kl 19.00 samt lunchbön fredag kl
12.00.
I år följer vi delar av Lukas berättelser
om Jesu väg till korset och vi ber Jesus visa oss väg för våra och församlingens liv. Har du inte möjlighet att
vara med på samlingarna, ta gärna
tid i bön där du befinner dig.

Youth

Konfirmationsläsning
Den gemensamma konfirmationsläsningen med Baptistkyrkan rullar

Ungdoms-Alpha eller AlphaNu kommer vi snart att inbjuda till en
Alpha-Youth. Inbjudan går till gymnasieungdomar i första hand. Vi räknar
med start söndagen den 13 mars och
slutar i mitten på maj.
Tanken är att träffas på Furulid på
söndagseftermiddagarna 15.30 till
senast kl. 18. Upplägget innebär att vi
möts runt fikabordet och hänger en
stund, summerar veckan och sen tittar vi på dagens film utifrån dagens
tema om Skaparen, Jesus, korset, den
helige Ande, församlingen osv. Andra
delen innebär samtal om dagens
tema och där är deltagarnas alla frågor det viktigaste. Inga frågor är fel…

VI SOM JOBBAR I KYRKAN
Lasse Andersson

Ing-Marie Halldan

Nu hälsar vi Er som går på gymnasiet att ta chansen att få skaffa lite
mer kunskap om kristen tro, om livet, om framtiden och vara med och
snacka om viktiga saker!
Välkomna till Alpha Youth.
Ledare: Åsa Björkman, Kika och
Tord Nordenstam, Per Gyllgård och
Lennart Johansson.
Anmälan till Lennart Johansson
på mobil 0736-221160
eller mail le-jo@telia.com
HÄNG PÅ! Häng på! HÄNG PÅ!

FÖRSAMLINGSBOKEN
Sonja Andersson
född 23 juli 1920
avled 8 november 2021
Barbro Galmén
född 4 november 1939
avled 2 januari 2022
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 bönernas bro
skall bära mig hela vägen hem.
Men bäst är ändå att jag vet det är
så: Under allt är jag älskad av dig

Psalmer och sånger 833:3
Tack
Ett stort och varmt tack till alla
som på olika sätt visat deltagande i
sorgen efter Sonja Anderssons bortgång.

Lars-Inge, Inga-Lena och Per med
familjer.
Tack till alla som hedrat minnet av
Barbro Galmén.

Vännerna Equmeniakyrkan Motala

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

