TILLSAMMANS
I EQUMENIAKYRKAN MOTALA

Att ta ut kompassriktningen
I tonåren höll jag på med
orientering. För en orienterare är kompassen ett viktigt redskap. I vissa lägen
använde jag den bara som
hjälp att ”passa kartan”, det
vill säga att hålla kartan i
rätt riktning, så jag lättare
kunde stämma av det jag
såg runt omkring mig och
förstå var på kartan jag befann mig. I andra situationer tog jag ut kompassriktningen från den punkt på
kartan där jag befann mig
till en annan punkt dit jag
ville ta mig. Och så tog jag
sikte på ett föremål en bit
bort som kompassens riktningspil pekade på och
sprang dit och upprepade
denna procedur tills jag
förhoppningsvis nådde
målet.
När det var svårt att läsa av
på kartan var jag befann

mig fick jag vara mer noggrann i arbetet med att
följa kompassen. Men
många gånger räckte det
att bara snegla på kompassen för att veta att jag
sprang någotsånär åt rätt
håll. Ibland gick det hålla
kursen riktigt bra och jag
”spikade” kontrollerna.
Andra gånger kom jag rejält snett. Kanske för att jag
läst fel på kartan, inte varit
tillräckligt noggrann med
att följa kompassriktningen
eller för att jag råkat toucha kompasshuset så kompassen pekat åt fel håll.
Sen jag blev kristen i artonårsåldern har jag flera
gånger slagits av paralleller
mellan att orientera och att
leva livet som kristen. Guds
ord visar riktningen för våra
liv. I vissa situationer är det
lättare för oss att förstå i
vilken riktning Bibeln pekar
medan det kan vara svårare
i andra. Men vi är inte läm-
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nade helt åt oss själva när
det gäller att finna riktningen, utan kan få hjälp såväl i
den kristna gemenskapen
som av den helige Ande. I
Apostlagärningarna 2:42
kan vi läsa om fyra B:en
som vi som kristna, enskilt
och kollektivt, behöver för
att stå stadigt i vår tro: Bibelns ord, Brödragemenskapen och omsorgen i
församlingen, Brödsbrytelsen (nattvarden) samt Bönen. Och i Johannesevangeliet 14:16 får vi löftet
om Hjälparen, den heliga
Anden, som alltid ska vara
med oss.
Nästa moment är att försöka följa den riktning vi
tagit ut. Tidvis går det som
smort. Andra gånger får vi
ta oss fram långsamt och
ett litet steg i taget för att
hålla rätt kurs. Ibland frestas vi att ”ta rygg” på någon som springer förbi i
tron att den är på väg mot
samma mål och slutar att
själva hålla koll på var vi
befinner oss. Vi kanske till
och med ser att kompassen
pekar i en annan riktning,
men fortsätter ändå att
följa efter. Ibland har vi för
bråttom i livets orientering
på grund av att vi är så ivriga eller för att vi inte tycker vi har tid och ork att vara
så noggranna som behövs.

4/2021

Ja, det kan finnas många
olika orsaker till att vi tappar riktningen och kommer
på villovägar.
Men det behöver inte vara
kört för det. I Folkbibelns
översättning av Klagovisorna 3:22-23 kan vi läsa
”Det är Herrens nåd att det
inte är ute med oss, att det
inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje
morgon, stor är din trofasthet.” Vi får be om förlåtelse
och ta emot den av nåd.
Sen ta nya tag.
Att starta upp igen efter en
semester eller ett sommarlov innebär för de flesta att
i någon mening ta ut riktningen och ge sig iväg.
Likaså att starta upp en ny
termin i kyrkans verksamhet. Den här hösten, när
pandemin förhoppningsvis
inte begränsar oss i lika
stor utsträckning, är det än
mer angeläget att söka rätt
riktning och väg för oss
som kristenhet. Och för oss
som nu verkat ett par års
tid i vår nya kyrka och sett
lite hur det funkar, är det
angeläget att läsa av var vi
befinner oss och, om behov
finns, kalibrera kompassriktningen. Vi får be med
den heliga Birgitta: Herre,
visa oss din väg och gör
oss villiga att vandra den.

Lasse Andersson, pastor

5071-2777

Program September 2021 - November 2021 Med reservation för ändringar så
är detta vårt planerade program men vi hänvisar till hemsida, annonsering och facebook för ev ändringar.
OBS! Vi firar gudstjänst kl 10.00. Caféet är öppet 12.00-16.00 alla dagar utom måndagar.
Meny och mer info på furulid.se eller facebook.

SEPTEMBER

12
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST
Mia Gyllgård predikar. Sång av Jörgen
och Sofia Paulsson
samt Olle Hjelmfors
14
Tisdag
10.30 Bön
18.30 Betakurs
15
Onsdag
15.00 Andakt på Nämndemansgatan
17.30 Gud och spagetti
16
Torsdag
19.00 Bön
17
Fredag
18.00 Chilli
18
Lördag
19-25 september, Digital
kyrkokonferens
18-26 september, Kärleksveckan 2021
19
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
Månadsoffer ”Kyrkan
Furulid”
18.00 MUSIKCAFÉ med
Trijord, Tine Röjås,
Maria Broman och
Emma Sundborn
21
Tisdag
10.30 Bön
18.30 Betakurs
22
Onsdag
19.00 Bibelstudiekväll,
”Hållbart liv”
Kvällens tema: För
människan
23
Torsdag
14.00 Kyrkträffen,
”Sången i mitt liv”
Roger Kindevåg
spelar och sjunger
19.00 Bön
24
Fredag
14.00 Andakt på Skogsgården
19.00 Tonår

25
10.00
26
10:00

11.30
27
10.30
19.00
28
10.30
15.00
18.30
30
19.00
1
10.00
2
10.00
3
10.00

Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST FÖR
ALLA ÅLDRAR
Åsa Björkman m.fl.
Barndans Angels och
Fiolerna.
Församlingsmöte
Måndag
Färgglatt
Körövning
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen
Betakurs
Torsdag
Bön

OKTOBER

Fredag
Chilli
Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar.
4
Måndag
10.30 Färgglatt
5
Tisdag
10:30 Bön
18.30 Betakurs
19.00 Digital Alphakurs
6
Onsdag
15.00 Andakt på Dagcen
tralen Gamla stan
18.30 Alphakurs på Furulid
7
Torsdag
18.30 Styrelsemöte
19:00 Bön
8
Fredag
19.00 Tonår
EKUMENISK HELG
9
Lördag
10.00 Språkcafé
15.30 Föreläsning om lovsång och tillbedjan ”Ett liv i
tillbedjan” i Baptistkyrkan
med Josefin Gniste, fika och
barnaktivitet parallellt

18.00 Kvällsmöte i Pingstkyrkan med Fredrik
Lignell och Josefina
Gniste, lovsångsband, barnaktivitet
10
Söndag
10:00 EKUMENISK GUDSTJÄNST I PINGSTKYRKAN Fredrik Lignell, Josefina Gniste,
lovsångsband,
barnaktivitet
11
Måndag
10.30 Färgglatt
19.00 Körövning
12
Tisdag
10.30 Bön
18.30 Betakurs
19.00 Digital Alphakurs
13
Onsdag
15.00 Andakt på Nämnde
mansgatan
17.30 Gud och spagetti
18.30 Alphakurs på Furulid
14
Torsdag
14.00 Kyrkträffen, ett musikaliskt program om
den slingrande
vägen till en personlig tro. Trubadur Anders Caringer spelar
och sjunger.
19.00 Bön och lovsångskväll
15
Fredag
18.00 Chilli
16
Lördag
10.00 Språkcafé

OBS att den planerade körhelgen med
Lena Wohlfeil tyvärr
är inställd

17
Söndag
10:00 MUSIKGUDSTJÄNST
Lennart Johansson
predikar och kören
sjunger
18
Måndag
10.30 Färgglatt

19
10.30
15.00
18.30
19.00
20
18.30
19.00

25
10.30
19.00
26
10.30
18.30
19.00
28
19:00
29
19.00

Tisdag
Bön
Tisdagsträffen
Betakurs
Digital Alphakurs
Onsdag
Alphakurs på Furulid
Bibelstudiekväll ”Hållbart
liv” Kvällens tema: För
mänskligheten
Torsdag
Bön
Fredag
Andakt på Skogsgården
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST Lasse Andersson predikar. Sång
och musik av Jonas Sjögren och Emil Karlsson.
Månadsoffer ”Kyrkan
Furulid”
Musikcafé/Musikgudstjänst med fika
I samarbete med Lillkyrkan, mer info kommer
senare.
Måndag
Färgglatt
Körövning
Tisdag
Bön
Betakurs
Digital betakurs
Torsdag
Bön
Fredag
Tonår

1
10.30
2
10.30
18.30
3
18.30

Måndag
Färgglatt
Tisdag
Bön
Betakurs
Onsdag
Alphakurs på Furulid

21
19.00
22
14.00
19.00
23
10.00
24
10:00

18.00

NOVEMBER

4
Torsdag
14.00 Kyrkträffen
”Rebecka och hennes tjänare Eleiser””
Lena Lundin gestaltar bibelns personer
18.30 Styrelsemöte
19:00 Bön
5
Fredag
19.00 Tonår
6
Lördag
10.00 Språkcafé
18.00 MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING Lennart
Johansson predikar
sång och musik
7
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar
8
Måndag
10.30 Färgglatt
19.00 Körövning
9
Tisdag
10:30 Bön
15.00 Tisdagsträffen
18.30 Betakurs
19.00 Digital Alphakurs
10
Onsdag
15.00 Andakt på Nämndemansgatan
17.30 Gud och spagetti
11
Torsdag
19.00 Bön och lovsångs
kväll
12
Fredag
18.00 Chilli
13
Lördag
10.00 Språkcafé
HÖSTAUKTION
15.00 Kaffeservering
16.00 Auktionen börjar
14
Söndag
10:00 GUDSTJÄNST Andreas Bernberg predikar.
15
Måndag
10.30 Färgglatt

BÖN OCH FÖRBÖN
Sept. – november 2021

Fast böneämne: Läget i vårt
land och vår värld.
Vi ber för ….
12 september och v 37
Omsorgsgrupp 7. Årets
konfirmander och Motala
församling
19 september och v 38
Kyrkokonferensen 19-26
september. Höstens kyrk-

träffar och Charlottenborgskyrkan
26 september och v 39
Omsorgsgrupp 1.
Dagens församlingsmöte
och RIA
3 oktober och vecka 40
Andakterna på äldreboendena. Ekumeniuska
arbetet I Motala och
Pingkyrkan i Motala
10 oktober och v 41
Omsorgsgrupp 2.
Språkcaféet och Lillkyrkan
I Motala
17 oktober och v 42
Tisdagsträffen. Våra
medlemmar på annan ort
och Råssnäskyrkan i
Motala
24 oktober och v 43
Omsorgsgrupp 3. Vår
caféverksamhet och sjukhuskyrkan I Motala
31 oktober och v 44
Församlingsstyrelsen och
equmeniastyrelsen. Valberedningen och
Katolska kyrkan I Motala,
S:t Maximilian kloster
7 november och v 45
Omsorgsgrupp 4. FCCAB
styrelse och Sjökumla
Missionsförsamling
14 november och v 46
Våra anställda I församlingen och caféet.
Gamla och sjuka i församlingen samt Motala
Baptistförsamling
21 november och v 47
Omsorgsgrupp 5. All vår
barn– och ungdomsverksamhet samt Motala
församling

Bön- och lovsångskvällar

Vid tre tillfällen under
hösten kommer torsdagskvällens bönesamling bli
bön- och lovsångskvällar:
16/9, 14/10 och 11/11. Vi
sjunger lovsånger och ber
tillsammans i all enkelhet.
Det kommer även att erbjudas personlig förbön.

Kyrkokonferens
19-26 september håller
Equmeniakyrkan sin kyrko
-konferens, som även
detta år kommer att ske
digitalt.
Lennart Johansson och
Lasse Andersson är ombud för församlingen. En
del av det som händer
under konferensen är allmänt tillgängligt live via
Equmeniakyrkans
YouTube- och Facebookkanaler. Bland annat tre
gudstjänster:
söndag 19:e 19.00
Inledningsgudstjänst
lördag 25:e 19.00
Internationell gudstjänst
samt söndag 26:e 11.00
Ordinationsgudstjänst.
Via samma kanaler blir
det också en livesänd jubileumskonsert med gospelsångaren
Samuel
Ljungbladh fredag 24/9 kl
19:00.

FÖRSAMLINGSBOKEN
Ny medlem
Församlingen har glädjen
att hälsa Hanna Kindevåg
Skärstad Rusthållet 102,
591 94 Motala, välkommen in i församlingen.
Vi önskar dig Guds
rika välsignelse och hjärtligt välkommen in i gemenskapen
Tack!!
Ett hjärtligt Tack, för uppvaktningen på min 101årsdag i form av besök,
blommor och telefonsamtal.

Sonja Andersson
———————————

Bibelstudier om
hållbarhet

Under hösten kommer
”Hållbart liv – för människan, mänskligheten och
planeten” följa som ett
tema i olika samlingar. Vi
kommer också ha tre
onsdagskvällar då vi möts
kl 19.00 i Tallen på Furulid för att fördjupa oss i
vad Bibeln har att säga:
22 september ”Hållbart
liv för människan”
20 oktober ”Hållbart liv
för
mänskligheten”
samt 3 november ”Hållbart liv för planeten”.

Församlingsmöten
hösten 2021

Söndag 26 september
kl. 11.30
Onsdag 24 november kl
19.00
I nuläget planerar vi för
att ha fysiska möten på
plats på Furulid men alternativt kan det bli via
zoom. Mer information
kommer senare.

Ett hållbart liv

Lördagen den 28 augusti
firade församlingen en
eftermiddag på detta
tema. Ett femtiotal deltagare blev inspirerade till
fortsatta samtal kring de

tre underrubrikerna:
Andlig hälsa - Åsa Kindevåg, Odling och hälsa Mia Gyllgård och Kroppslig hälsa - Elin Andersson.

Tonår i equmenia på Furulid

Äntligen höstauktion!

Nu har sommaren gått snart… Tycker
inte det var länge sen vi avslutade
vårterminen i tonår den 28 maj. Då
hörde vi lite finaltävlingar, med bl.a.
drama, lite andra tävlingar, grillat och
andakt. Gångerna före den 28 maj
var det total lockdown i Östergötland. Då ställde vi in våra träffar under en månad. Under sommaren har
vi haft tre gemensamma träffar med
tonåringarna i Baptist- och Pingstkyrkorna. I juni var vi på Åvik och spelade brännboll och i juli var det träff i
Pingstkyrkan med fotojakt och det
avslutades på Furulid med femkamp.
Varje träff har även innehållit grillat
och rejäla andakter. I slutet av juli
åkte ett tiotal ungdomar från Motala
till tonårslägret ”Groove” på Klintagården. De kom hem glada och
nöjda med fina upplevelser och nya
kompisar i bagaget. Nu ser vi fram
emot hösten med start tillsammans
med Chilli och sen är det träffar
varannan fredag. Ny ledare är Jenny
Rangsjö och kanske någon mer i
gymnasieåldern som börjar som
hjälpledare. Vi ser fram emot nya
träffar!!
Lennart Johansson

Efter förra årets uppehåll så är det
åter dags för höstauktion på Furulid,
lördagen den 13 november.

Författarcafé med Niklas
Bjernhagen

Färgglatt återkommer
Målargruppen färgglatt kommer att
börja måla igen under hösten. Tiden
blir måndagar kl 10.30 med början
den 27 september.

Gemensamt dophögtid
I strålande morgonsol hölls en gemensam dophögtid för Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan i Motala vid
Jerusalembadet söndag 22 augusti.
De som döptes var Hanna Kindevåg
och Alvida Paulsson, två av konfirmanderna i frikyrkornas gemensamma konfagrupp. Och dopförrättare var Lasse Andersson, Linnea Sennehed samt William Wengelin.

Onsdag 17 november gästas Café
Furulid av författaren Niklas Bjernhagen från Borensberg. Till vardags
jobbar han som sjukhuspastor i
Nyköping och som pastor med inriktning mot äldre i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Denna kväll tar
Niklas med oss i ett samtal kring sin
bok ”Havet viskade ditt namn”.
Romanen släpptes i oktober 2020
och handlar om vad en tragedi gör
med en människa. Hur den kan leda
till tystnad och vrede som gör att vi
inte kan gå vidare. Den handlar om
sorg och förlust, men också om hur
försoning och förlåtelse kan bli möjligt för den som vågar möta det förflutna.

