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har hjälpt mig” upp i tan-

Monica och Bengt Gun-

karna. Detta mynnade ut i

narsson: Han ger mig ny

att jag samtalade med

kraft och leder mig på

några av våra äldre med-

rätta vägar, sitt namn till

lemmar varav flertalet haft

ära. Psaltaren 23:3

begränsade möjligheter att

i kombination med: Herre,

delta i gemenskapen i kyr-

visa mig din väg och gör

kan under det senaste året

mig villig att vandra den.

på grund av pandemin.

Bön av Heliga Birgitta

Och jag bad dem dela med

Dessa bibelord
har hjälpt oss

Svenska Journalens förlag
1976, delade några frälsningsofficerare i Sverige

Alla profetior i skriften står

och Finland ett bibelord

där för att undervisa oss,

för varje dag under året.

så att vi genom vår uthål-

Att mamma hade just den

lighet och den tröst skrif-

andaktsboken var inte så

ten ger oss kan bevara vårt

konstigt. Hon var under

hopp. Romarbrevet 15:4

många år en trogen pre-

Ditt ord är en lykta för min
fot, ett ljus på min stig.

Psaltaren 119:105
Många människor har konkret upplevt det som de
två ovanstående versarna
förmedlar. Guds ord har
burit dem eller på annat
sätt talat in i deras liv så att
de fått hjälp. Jag minns att
min mamma hade en
vältummad andaktsbok
som hette ”Dessa bibelord
har hjälpt mig”. I denna
bok, som var utgiven på
Badstrandsvägen 8
591 32 Motala
0141 - 21 74 90

numerant på veckotidningen Svenska Journalen
och jobbade dessutom
några år som telefonförsäl-

sig av bibelord som hjälpt
dem i livet. Håll tillgodo!

Lasse Andersson, pastor
Ingegärd Dackerud: Och
jag hörde Herrens röst.
Han sade: ”Vem skall jag
sända, vem vill vara vår
budbärare?” Jag svarade:
”Jag, sänd mig!” Jesaja 6:8
Ulla Gustavsson: Du omger mig på alla sidor, jag är
helt i din hand.

Sven Ahldén: Om vi lever,

upp tidigare prenumeran-

lever vi för Herren, och om

ter.

vi dör, dör vi för Herren.

jag skulle skriva i detta
nummer av Tillsammans-

det alltså ingen fällande
dom för dem som tillhör
Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet
i Kristus Jesus har gjort
mig fri från syndens och
dödens lag.

Romarbrevet 8:1–2
Maude Landestorp: Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han
för mig i vall på gröna

Psaltaren 139:5

jare åt dem och ringde

När jag funderade på vad

Bo G Johansson: Nu blir

Vare sig vi lever eller dör
tillhör vi alltså Herren.

Romarbrevet 14:8

ängar, han låter mig vila
vid lugna vatten.

Psaltaren 23:1–2
Violet och Torvald Jangvik: Jag vet vilka avsikter
jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka.

bladet fick jag en tanke att

Gunnel Olsson: Allt

Jag skall ge er en framtid

be om lite hjälp. Och un-

förmår jag genom Herren

och ett hopp.

gefär samtidigt poppade

som ger mig kraft.

Jeremia 29:11

titeln på mammas an-

Filipperbrevet 4:13

daktsbok ”Dessa bibelord

info@equmeniakyrkanmotala.se
Equmeniakyrkan Motala
Församlingens pgnr: 27 05 47-3
equmenia Motala bgnr: 5071-2777
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Program Juni 2021 - September 2021 Med reservation för ändringar så är detta
vårt planerade program men vi hänvisar till hemsida, annonsering och facebook för ev förändringar. OBS!
Vi firar gudstjänst kl 10.00. Caféet är öppet 12.00-18.00 alla dagar 1 juni—22 augusti.
Meny och mer info på furulid.se eller facebook.

JUNI
15
10:30
15
19:00
20
10:00

22
09.00
10:30
24
19.00
25

14.00
17.00
27
10:00

18.00

Tisdag
Bön
Torsdag
Bön
Söndag
GUDSTJÄNST
Lasse Andersson
predikar. Sång och
musik av Daniel och
Emma Czitrom
Tisdag
Morgonbön vid Vättern, samling vid entrén till kyrkan
Bön
Torsdag
Kläds midsommarstången
Bön
Fredag
MIDSOMMARAFTON
Café öppet från kl
12.00, det serveras
midsommartallrik
12.00-16.00 samt
smörgåsar och fika
Mer info på Furulid.se
Jularboklubben spelar vid caféet
Midsommarkonsert
med Tine Röjås och
Nils-Peter Vaggelyr
Söndag
GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Sång av Lillian Andersson. Månadsoffer
”Kyrkan Furulid”
MUSIKCAFÉ
Gunnel och Henrik
Langemyr, Birgitta
och Lovisa Säfström
”Flädergodis och
Sommarlovsång”.

29
Tisdag
09.00 Morgonbön vid Vättern, samling vid entrén till kyrkan
10:30 Bön

JULI

1
Torsdag
18:00 Bön
19.00 Musikquiz med Suss
Hörnell
4
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST
Lasse Andersson
predikar. Sång och
musik av Ola och Ida
Christensson.
Nallvard.
18.00 MUSIKCAFÉ
Gransö och Alveteg
”Tillsammans”
6
Tisdag
09.00 Morgonbön vid Vättern, samling vid entrén till kyrkan
10:30 Bön
8
Torsdag
19:00 Bön
11
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST
Bernt Broberg predikar
18.00 MUSIKCAFÉ
Sofia Gustavsson
”Bara lätta moln”
13
Tisdag
10:30 Bön
13:00 Bönesamling för
Motala i Baptistkyrkan. En del av ”100
städer”. Se notis för
mer info.
15
Torsdag
18:00 Bön
19.00 Musikquiz med Klas
Karlsson och Leif
Efraimsson

18
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST Ivan
Czitrom predikar
Sång Sjökumla
18.00 MUSIKCAFÉ
Johanne och Martine
Hellman ”Woman! sånger av våra kvinnliga förebilder”.
20
Tisdag
10:30 Bön
22
Torsdag
18:00 Bön
19:00 Musikquiz med Lillian Andersson
25
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST
Lennart Johansson
predikar. Sång av
Björn och AnnaMärta Hedström.
18.00 CAFÉ
En kväll på flykt med
Björn Hedström.
27
Tisdag
10.30 Bön
29
Torsdag
19:00 Bön

AUGUSTI

1
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST
Jacob Svensson, Jönköping predikar.
18.00 MUSIKCAFÉ
Jonny Andersson
med vänner ”I Ted
Gärdestads anda”.
3
Tisdag
10:30 Bön
5
Torsdag
19:00 Bön
8
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST
Lennart Johansson
predikar. Sång med
Anders Forsell.
Nattvard.

18.00 MUSIKCAFÉ
Per Alexandersson
”Sånger om livet, tron
och kärleken”.
10
Tisdag
10:30 Bön
10
Torsdag
18:30 Styrelsemöte
19:00 Bön
15
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST Lasse Andersson predikar. Sång
med Bosse Göransson
m.fl.
18:00 MUSIKCAFÉ
Bo Göransson ”Vanliga
da’r”.
17
Tisdag
10.30 Bön
18
Onsdag
19.00 Samtalskväll om församlingens vision. Mer info
se församlingsbrevet.
19
Torsdag
19:00 Bön
22
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST Lasse Andersson predikar. Sång
med Samuel och Josefin
Gunnargård. Månadsoffer ”Kyrkan Furulid”.
18:00 MUSIKCAFÉ
Josefin Gunnargård m.fl.
””Genom allt”.
24
Tisdag
10:30 Bön
26
Torsdag
19:00 Bön
28
Lördag
Församlings/upptaktshelg. Mer info se notis!
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Layout:

och Martin Christensson

Manusstopp:

Spara på resurserna,

20 augusti 2021

få Tillsammans per e-post!

Bo Lövgren

29
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST Tema
”Skapelsen - Hållbarhet”. Lasse Andersson m.fl.
18.00 MUSIKCAFÉ
Jenny och Anton
Glans samt Simon
Svanström ”Det
bästa av Björn och
Benny”.
31
Tisdag
10.30 Bön
2
19:00
5
18:00

7
10:30
9
18:30
19:00
11
10.00
11.00
12
10:00
14
10.30
15
17.30
16
19:00
18

19
10:00

18:00

SEPTEMBER

Torsdag
Bön
Söndag
KVÄLLSGUDSTJÄNST
Lasse Andersson
predikar. Sång med
Anders Forsell.
Nattvard.
Tisdag
Bön
Torsdag
Styrelsemöte
Bön
Lördag
Visning
Furulidsauktion
Söndag
GUDSTJÄNST Mia
Gyllgård predikar.
Tisdag
Bön
Onsdag
Gud ochh spagetti
Torsdag
Bön
Lördag
18 - 25 september,
Digital kyrkokonferens
Söndag
GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar.
Månadsoffer ”Kyrkan
Furulid”.
Ev. MUSIKCAFÉ
Mer info senare.

BÖN OCH FÖRBÖN
juni- september 2021

Fast böneämne: Läget i vårt
land och vår värld.
Vi ber för ….
13 juni och vecka 24
Omsorgsgrupp 3, Barnens
sommarlov och Sjukhuskyrkan i Motala

20 juni och vecka 25
Omsorgsgrupp 4, Våra
äldreboenden i stan och
Sjökumla missionsförsamling
27 juni och vecka 26
Omsorgsgrupp 5, Vår
café och campingverksamhet och
Motala Baptistförsamling
4 juli och vecka 27
Omsorgsgrupp 6, Sommarens verksamhet och
Motala Kyrka
11 juli och vecka 28
Omsorgsgrupp 7, Alla
som jobbar inom vården
och Charlottenborgskyrkan i Motala
18 juli och vecka 29
Omsorgsgrupp 1,
Språkcafét och Katolska
kyrkan i Motala S:t Maximilian kloster
25 juli och vecka 30
Omsorgsgrupp 2, Våra
församlingsmedlemmar
på annan ort och Ria i
Motala
1 augusti och vecka 31
Omsorgsgrupp 3, Äldreboenden i Motala och
Pingstkyrkan i Motala
8 augusti och vecka 32
Omsorgsgrupp 4, Gamla
och sjuka i församlingen
och Lillkyrkan i Motala
15 aug. och vecka 33
Omsorgsgrupp 5, Församlingens styrelse,
FCCAB styrelse och Råssnäskyrkan i Motala
22 aug. och vecka 34
Vår höstupptakt, equmenias styrelse samt barn
och ungdomsverksamheten och Sjukhuskyrkan
i Motala
29 aug. och vecka 35
Omsorgsgrupp 6, Alpha
och Beta, Vätternrundan
och Sjökumla missionsförsamling
5 sept. och vecka 36
Höstens verksamhet i
församlingen och Motala
Baptistförsamling
12 sept. och vecka 37
Omsorgsgrupp 7, Årets
konfirmander och Motala
Kyrka

Församlingsmöten
hösten 2021

Söndag 26 september
kl. 11.30
I nuläget oklart om det
går att ha fysiska möten
alternativt blir det via
zoom. Mer information
kommer senare.

Furulidsauktion den
11 september

Med anledning av Coronapandemin så kunde vi
inte genomföra auktionen
i april som det var tänkt.
Nu gör vi ett nytt försök
den 11 september och
hoppas att det går att ha
den då. Har du saker
hemma som du tror
skulle passa på auktionen? Ta i så fall kontakt
med Conny Eidborn tfn
070-446 37 96, Olle Sjögren tfn 070-717 01 54
eller Ing-Marie Halldan
tfn 070-152 44 66. Vi har
även saker från vår gamla
kyrka som kommer att
säljas.
Visning från kl. 10.00 och
auktionsstart kl. 11.00.
Kaffeserveringen är öppen under hela auktionen.

Välkomna önskar auktionskommittén!

Tillsammanshelg 28
-29 augusti 2021.
Inför hösten planerar vi
en helg där vi får vara
tillsammans, umgås, tala
om angelägna saker, äta
tillsammans etc.
Vi har även tänkt oss att
lyfta det tema som planerats vara en del av tankarna inför kommande termin:
” Hållbart liv - för människan, mänskligheten och
planeten”
Plats: Furulid.
Tid: Lördag 28 augusti:
eftermiddag och kväll.

FÖRSAMLINGSBOKEN
Ny medlem
Församlingen har glädjen
att hälsa Ingrid Henriksson Nordqvist, Drottninggatan 19 A, 591 30
Motala välkommen in i
församlingen.
Vi önskar dig Guds
rika välsignelse och hjärtligt välkommen in i gemenskapen
Tack!!
Hjärtligt tack,
För de vackra blommorna
jag fick från församlingen
och Omsorgsgrupp 4 på
min 75-årsdag!

Inger Waldner

Tonår - vinter och
vår 2021.
En sådan här termin med
pandemi och personlig
lockdown i Östergötland
påverkar en kontinuerlig
verksamhet i vårt ungdomsarbete och även i
tonår. Under höstterminen träffades vi men restriktionerna förordade ju
samlingar bara för dem
som var födda 2005 och
senare. Det ledde ju till
att vi ”tappade” några av
de äldre tonåringarna.
När det blev personlig
lockdown så fick vi ställa
in en samling och den
andra blev en digital träff
via Zoom och den genomfördes tillsammans
med tonåringarna i Baptistkyrkan!
Men en trogen skara på
mellan 5 och 10 tonåringar har slutit upp på
fredagarna. Teman har
varit spelkväll, tyck och

tänk, pulkakväll (men det var kvällen när snön smälte), tårtkväll, bi-

kommer att finnas en hänvisning på

Alpha & Beta
Equmeniakyrkan Motala har under

pastor Lasses mobiltelefon 072-550

belkväll och nu återstår Finalen.

många år ordnat Alpha- och Betakur-

01 33 om vart du kan vända dig med

Eftersom restriktionerna verkar tas

ser i samarrangemang med studieför-

akuta pastorala frågor.

bort succesivt kommer ett samtal

bundet Bilda. Alphakursen är en

att hållas och en planering att gö-

grundkurs i kristen tro och är till för

ras för att i sommar genomföra

alla, särskilt för dig som vill utforska

några ekumeniska tonårsträffar.

kristen tro lite närmare, för dig som

Varje samling har även innehållit

vill fräscha upp dina kunskaper om

andakter, med bibelläsning, ett

kristen tro eller för dig som har fun-

kortare tal, lovsång och bön.

deringar omkring livsfrågor. Under

OBS! När höstterminen börjar har

våren har vi haft en digital kurs via

vi blivit en ledare mindre, då Filip

Zoom med sex deltagare och vi fun-

fortsätter sina studier på annan ort.

derar på att ordna en digital kurs

Så känner Du att tonår vore något

även till hösten. Betakursen är en fri-

för dig eller om du i det här läget

stående fortsättning på Alphakursen

skulle vilja sätta till axeln, lite tid,

där man samlas och samtalar om livet

din gemenskap… så hör av dig till

och tron. Under senaste läsåret har

Lasse A., Lennart J. eller Mats R.

gruppen haft fyra deltagare och sam-

Gud välsignar dig i ditt engage-

talat kring Apostlagärningarna. Har

mang!

du frågor om Alpha och Beta eller är

Konfa i höst

intresserad av att vara med, kontakta

Equmeniakyrkan, Baptistkyrkan och
Pingstkyrkan i Motala inbjuder till
konfaläsning under läsåret 20212022. Konfan är öppen för alla och
vänder sig i första hand till dig som
går i årskurs 8. Det kostar inget att
delta och man får en Bibel och
undervisningsmaterial. Vi kommer
ha lektioner i någon av kyrkorna i
stan på tisdagar 18.30-20.00 och
har ledigt när skolan har lov. Vi
startar i september och återkom-

lasse@equmeniakyrkanmotala.se

ätverket Sverigebönen har det fötts
en vision om att be för och dela
evangeliet i Sveriges 100 största städer under 2021, en stad per dag från
den minsta till den största. Startsignalen för satsningen gick den 12 maj
i Sala och når hit till Motala, landets
39:e största stad, tisdag den 13 juli.
Motala kristna samarbetsråd (MKS)
ordnar en ekumenisk bönesamling
för Motala denna dag kl 13.00 i Baptistkyrkan. Vare sig du kan delta på
bönesamlingen eller ej vill styrelsen

över med vem och hur vi kan dela

medmänniskor samt till att fundera

Vår administratör Ing-Marie Halldan

evangeliet ”en till en”. Vill du läsa

kommer att ha semester 5 juli till 9

mer om visionen kan du göra det på

augusti. Under den perioden kommer

100stader.nu.

Anita Johansson och Inger Waldner
sköta vissa administrativa sysslor,
som att kolla post och e-post till församlingen, annonsering, affischering
och uppdatering av info-skärmar i
kyrkan.
mester 5 juli till 11 augusti. Under

Andersson på 072-550 01 33 eller

satsning. Inom det allkristna bönen-

Bemanning under sommaren

Vår pastor Lasse Andersson har se-

folder, kontakta vår pastor Lasse

nationell bön- och evangelisations-

för MKS uppmuntra till bön för våra

anmält sig.

ningen eller vill ha en anmälnings-

Den 13 juli är Motala i fokus för en

Bo Johansson 0768-14 87 44.

mer med startdatum till de som

Om du har frågor om konfaläs-

100 städer

tiden 19 juli till 8 augusti kommer
Lennart Johansson arbeta på 50 %
som pastor. Han nås då på telefon
073-622 11 60. Under perioderna 518 juli samt 9-11 augusti har vi ingen
anställd pastor tillgänglig, men det

VI SOM JOBBAR I KYRKAN
Lasse Andersson

Pastor och församlingsföreståndare, Tel: 072-550 01 33
lasse@equmeniakyrkanmotala.se
Expeditionstid tisdagar kl 9:00-12:00.

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

