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Som solen
Visst är det underbart när
solen värmer oss från en
klarblå himmel. Eller när
solstrålarna bryter igenom
en molntung sky efter ett
regn. Men även en gråmulen dag kan vi faktiskt möta
solen i form av uppmuntrande ord eller vänliga
handlingar.

Uppmuntra varandra varje
dag, så länge man kan säga
i dag, så att ingen låter sig
förledas av synden och förhärdas. Hebr 3:13
Det här är ett av många
sammanhang i Nya Testamentet som lyfter fram hur
viktigt det är med uppmuntran. För att må bra
behöver vi alla få uppmuntran då och då, i familjen, av våra vänner, i församlingen, i skolan, på jobbet och i laget. Vi mår alla

bra av en liten knuff eller
komplimang, när de är ärligt menade. Men smicker
och inställsamhet med baktankar gör ingen gott.
Precis som solljuset består
av flera färger så kan även
uppmuntran ha flera nyanser.
I 1 Thess 5:14 uppmanas vi
att ”uppmuntra de modfällda” och då handlar det
inte precis om något käckt
ryggdunkande. I livets mest
mörka situationer får vi i
stället stilla påminna
varandra om att det finns
människor runtomkring
som bryr sig samt att Gud
är trofast. Han går med oss
och visar vägen genom
svårigheterna och har till
och med makt att befria
oss från dem. Uppmuntran
kan också, som i versen
ovan från Hebréerbrevet,
ha karaktären av en förmaning att hålla fast vid tron

och stå emot syndens listiga angrepp.

Vill du ha kontakt
med pastorn?

För att någon ska kunna få
uppmuntran så måste ju
också någon ge den. Det är
ganska logiskt, eller hur? Så
vi kan inte bara gå omkring
och förvänta oss att andra
ska uppmuntra oss, utan vi
måste också vara måna om
att uppmuntra andra. Visst
sa Jesus något om att vi
ska bemöta andra som vi
själva vill bli bemötta? Och
när du uppmuntrar någon
så blir det ofta som ringar
på vattnet – den som du
uppmuntrat blir inspirerad
till att uppmuntra någon
annan som den möter.

Känner du dig ensam, orolig eller behöver någon att
prata med? Eller har du
frågor som rör verksamheten på Furulid Equmeniakyrkan? Då får du gärna ta
kontakt med mig på något
av nedanstående sätt.

I bibelversen ovan får vi en
påminnelse om hur viktig
uppmuntran är. Så viktigt
att vi borde uppmuntra
varandra varenda dag,
kanske till och med flera
gånger om dagen. När var
du en liten sol för en medmänniska senast?

Jag har i regel expeditionstid på tisdagar kl 09:0012:00. Men jag finns ofta
på Furulid även vid andra
tillfällen.
Är dörren till min expedition öppen är du alltid välkommen in. Är den stängd
så kan du prova att knacka
för att se om jag är där så
vi kan komma överens om
ett tillfälle att mötas.
Är jag inte i kyrkan kan du
söka mig på 072-550 01 33
eller lasse@equmeniakyrkanmotala.se. På måndagar är jag i regel ledig.

Med önskan om en välsignad höst!

Hälsningar, pastor Lasse
Andersson

Pastor Lasse Andersson

Församlingsmöten
Söndag 25 september
kl. 12.00
Söndag 23 oktober
kl. 12.00
Onsdag 30 november
kl. 19.00

Badstrandsvägen 8
591 32 Motala

Furulid Equmeniakyrkan Motala

0141 - 21 74 90

Församlingens pgnr: 27 05 47-3
equmenia Motala bgnr: 5071-2777

info@equmeniakyrkanmotala.se

Swishnummer: 123 146 30 90
www.equmeniakyrkanmotala.se. www.furulid.se

Program September - November 2022 Detta är vårt planerade program. Se hemsida, annonsering och facebook för ev. ändringar. Caféet är öppet kl 12.00-16.00 alla dagar utom måndagar.
17.30 Gud och spagett

SEPTEMBER
1
18.30
19.00
2
19.00
3

Torsdag
Betakurs
Bön
Fredag
Tonår
Lördag
Styrelsedag i Sjökumla
4
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD Lasse
Andersson predikar
Sång och musik med
Albin Kindevåg m.fl.
Söndagsskola.
6
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels
8
Torsdag
18.30 Styrelsemöte
18.30 Betakurs
19.00 Bön
9
Fredag
19.00 Tonår
10
Lördag
Tillsammanshelg i
Västeräng 10-11 sept.
Samlingar; Lasse Andersson och Mia Gyllgård m.fl. medverkar.
11
Söndag
10.00 Gudstjänst på Västeräng. Möjlighet till
samåkning från kyrkan kl 9.30.
12
Måndag
19.00 Körövning.
13
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels
15
Torsdag
18.30 Betakurs
19.00 Bön
16
Fredag
14.00 Andakt på Strandvägen
19.00 Tonår
17
Lördag
10.00 Språkcafé

18
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar.
Körsång med För
samlingskören.
Söndagsskola.
20
Tisdag
10.30 Bön
15.00 Tisdagsträffen, Bertil
Norresjö visar bilder
17.00 Barndans Angels
21
Onsdag
19.00 Bibelstudium, ”Vad är
en kyrka?”
22
Torsdag
14.00 Kyrkträffen.
Vårat kapell sjunger
läsarsånger med och
för oss
18.30 Betakurs
19.00 Bön
23
Fredag
14.00 Andakt på Skogsgården
19.00 Tonår
24
Lördag
10.00 Språkcafé
25
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD Martina
Nordqvist predikar.
Insamling till förebyggande skolarbete.
Sång och musik av
Violet och Thorvald
Jangvik.
12.00 Församlingsmöte
18.00 Musikcafé, Värsta
Bästa kören.
26
Måndag
10.30 Målargruppen Färgglatt
19.00 Körövning
27
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels
29
Torsdag
17.30 Gud och spagetti
18.30 Betakurs
19.00 Bön

30

Fredag
Gemensam ungdomssamling

OKTOBER

1
Lördag
15.00 Seminarium, Furulid
Mikael och Agneta
Hallenius, fika.
18.00 Kvällsmöte i Baptist
kyrkan; Mikael och
Agneta Hallenius
samt Maria Gustin
Bergström.
2
Söndag
10.30 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan, Mikael och Agneta Hallenius, sång
och musik.
Barnmöte med trollkarlen Mr Goran.
3
Måndag
10.30 Målargruppen Färgglatt
4
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels
6
Torsdag
18.30 Styrelsemöte
18.30 Betakurs
19.00 Bön
7
Fredag
19.00 Tonår
8
Lördag
10.00 Språkcafé
9
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST FÖR
ALLA ÅLDRAR
Lasse Andersson,
Barn och ungdomar
medverkar. Furulid
90 år! (se notis)
10
Måndag
10.30 Målargruppen Färgglatt
19.00 Körövning
11
Tisdag
10.30 Bön
15.00 Tisdagsträffen,
Israelfilm, Inger
Waldner m.fl.

17.00 Barndans Angels
12
Onsdag
19.00 Samtalskväll: Karin Gren
Lindholm, Motala kommun och Margareta
Hagman, RF-SISU Östergötland (se notis)
13
Torsdag
14.00 Kyrkträffen: Åsa Hagberg ”Och himlen rör vid
jorden” ett sångprogram
för och med oss.
18.30 Betakurs
19.00 Bön
14
Fredag
14.00 Andakt på Strandvägen.
19.00 Tonår
15
Lördag
10.00 Språkcafé
16
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST Lennart
Johansson predikar.
Körsång med Församlingskören.
Söndagsskola.
17
Måndag
10.30 Målargruppen Färgglatt
18
Tisdag
10.30 Bön
17.00 Barndans Angels
19
Onsdag
19.00 Bibelstudium: ”Bryr sig
Gud om ålder?”
20
Torsdag
18.30 Betakurs
19.00 Bön
21
Fredag
14.00 Andakt på Skogsgården
19.00 Tonår
22
Lördag
10.00 Språkcafé
23
Söndag
10.00 PSALMGUDSTJÄNST
med månadens psalmer
2021-22 Lasse Anders
son predikar. Gemensam
sång. Söndagsskola
12.00 Församlingsmöte
18.00 Gudstjänst för allas lika
värde i Lillkyrkan (mer
info kommer senare).
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24
10.30
19.00
25
10.30
17.00
27
17.30
19.00
28
19.00
29
10.00
30
18:00

Måndag
Målargruppen Färgglatt
Körövnig
Tisdag
Bön
Barndans Angels
Torsdag
Gud och spagetti
Bon och lovsång
Fredag
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag
DRAMA ”Att komma
hem - den förlorade
sonen” Se notis.
31
Måndag
10.30 Målagruppen Färgglatt

12
10.00
13
10.00

NOVEMBER

17
18.30
19.00
18
14.00

1
Tisdag
10.30 Bön
15.00 Tisdagsträffen Vi sam
talar kring frågekort.
17.00 Barndans Angels
3
Torsdag
14.00 Kyrksträffen ”Hjälpflyget
MAF räddar liv” Anders
Ekstedt.
18.30 Betakurs
19.00 Bön
4
Fredag
19.00 Tonår
5
Lördag
10.00 Språkcafé
18.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning Lasse Andersson predikar, sång
och musik.
6
Söndag
10.00 GUDSTJÄNST MED
NATTVARD Lasse Andersson predikar.
Musik med René Jishammar Söndagssskola.
7
Måndag
10.30 Målargruppen Färgglatt
19.00 Körövning
8
Tisdag
10:30 Bön
17.00 Barndans Angels
9
Onsdag
19.00 Samtalskväll: Barbro
Lindberg Lejonmark
från Brottsofferjouren.
10
Torsdag
18.30 Styrelsemöte
18.30 Betakurs
19.00 Bön
11
Fredag
14.00 Andakt på Strandvägen
19.00 Tonår

Lördag
Språkcafé
Söndag
GUDSTJÄNST FÖR
ALLA ÅLDRAR Cathrine Hesselstrand,
barnmedverkan
Sång och
musik
14
Måndag
10.30 Målargruppen Färgglatt
15
10.30
17.00
16
19.00

19.00
19
10.00
16.00
20
10.00

18.00
21
19.00
22
10.30
15.00
17.00
24
14.00
18.30
19.00
25
19.00
26
10.00
27

28
15.00

Tisdag
Bön
Barndans Angels
Onsdag
Bibelstudium:
”Ryms mitt liv i
kyrkan?”
Torsdag
Betakurs
Bön och lovsång
Fredag
Andakt på Skogsgården
Tonår
Lördag
Språkcafé
Höstauktion
Visning från kl
15.00, kaffeservering
Söndag
GUDSTJÄNST Lasse
Andersson predikar.
Sång och musik.
Söndagsskola.
Musikcafé med
Motala kammarkör.
Måndag
Körövning
Tisdag
Bön
Tisdagsträffen. Vi
träffas och trivs.
Barndans Angels
Torsdag
Kyrkträffen ”En månad
i Södra Ishavet” Ove
Andersson.
Betakurs
Bön
Fredag
Tonår
Lördag
Språkcafé
Söndag 1 ADV
ADVENTSGUDSTJÄNST Lasse Andersson predikar.
Sång med Församlingskören
Söndagsskola.
Måndag
De äldres julfest

29
10.30
17.00
30
19.00

Tisdag
Bön
Barndans Angels
Onsdag
Församlingsmöte

Samtalskvällar

Onsdag 12 oktober kommer Karin Gren Lindholm
(Motala kommun) och
Margareta Hagman (RFBibelstudier på ons- SISU Östergötland)
att berätta om den gedagar
mensamma rörelsesatsEn kyrka för hela livet”
lyder första delen av för- ningen Move Motala som
vann kommunens pris
samlingens nya vision.
Årets innovation 2020.
Och detta kommer vara
Kom och lyssna på hur
ett tema som vi har med
tips, inspiration och aktioss i lite olika sammanhang under hösten, bland viteter skapar bättre förutsättningar för rörelse
annat i tre bibelstudier
med pastor Lasse Anders- för alla, hela livet.
Onsdag 9 november gässon. Studierna hålls föltar oss Barbro Lindberg
jande onsdagskvällar kl
Lejonmark, ordförande
19.00 och med följande
för Brottsofferjouren
teman:
21 september - Vad är en Västra Östergötland, som
ger oss en inblick i deras
kyrka?
19 oktober - Bryr sig Gud arbete för att stötta den
som blivit utsatt för brott,
om ålder?
16 november - Ryms mitt är anhörig eller vittne.
liv i kyrkan?”

Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften dras på
skattsedeln efter ditt
medgivande. Genom att
30 september till 2 okto- göra ett aktivt val, senast
den 31 oktober, kan du
ber ordnar frikyrkorna i
låta din kyrkoavgift gå
Motala kommun en helg
för gemenskap och upp- direkt till församlingen
och det arbete som förbyggelse med temat ”En
samlingen gör genom
tro som förändrar värlEqumeniakyrkan. Det är
den”. Fredag kväll blir det
ett bekvämt sätt att ge
en gemensam ungdomspengar och gör det ensamling. Agneta och Miklare för församlingen att
kael Hallenius från Örebro planera sin ekonomi.
medverkar med undervis- Att ansluta sig till kyrkoning på lördagens semiavgiften kan man göra på
narium och kvällsmöte
olika sätt, antingen gå in
samt söndagens gudspå Equmeniakyrkan.se/
tjänst. Maria Gustin Berg- kyrkoavgiften och där
ström sjunger på kvällsfylla i formuläret och sigmötet på lördagen. Och
nera med ditt BankID.
Där kan man också läsa
parallellt med söndagsmera om kyrkoavgiften.
gudstjänsten blir det
Det finns också blanketsamling för barnen med
ter i kyrkan att hämta och
trollkarlen Mr Goran.
fylla i.
Tider och platser, se kalendern.

En tro som förändrar världen

Furulid 90 år
Den nya kyrkan på Furulid fyller snart
tre år. Men ungdomsarbetet och församlingen har brukat Furulid som
mötesplats mycket längre än så, närmare bestämt i 90 år. Detta jubileum
vill vi fira de två första veckorna i oktober med ett bildspel som rullar på
skärm i kyrkan med bilder från de 90
åren. Och på tacksägelsedagen, söndag den 9 oktober, firar vi en gudstjänst för alla åldrar följt av tårtkalas
och lite bilder och berättelser från
Furulids historia. Det kommer också
jobbas på en jubileumsskrift som
kommer längre framöver. Fler bidrag
i form av bilder och berättelser får
gärna lämnas till Hans-Åke Johansson eller församlingsexpeditionen.

Att komma hem
Söndagen den 30 oktober kl. 18.00
kommer det i vår kyrka framföras ett
drama omkring den förlorade sonen.

Våra ungdomar
I slutet av vårterminen åkte vi med en
grupp barn på sång o dansläger på
Östgötagården. För flera var det
första lägret! Riktigt härligt.
Vi hann också träffas för sommarlovsgudstjänst och spännande utomhusvandring på Gud och spagetti, som
blev ”Gud med Korv och glass”. Tonåringarna har under sommaren träffats
på fredagarna för chill och grill och
flera var iväg på Groowelägret.
Nu börjar snart en ny termin med alla
våra aktiviteter för barn, tonåringar
och familjer.
I vissa som barndansen har det varit
nästan full grupp medans vi i andra
som ex Chilli provar att se om vi kan
starta om med en ny generation. Ny
termin ger nya förutsättningar, nya
möjligheter.

Var med och fortsätt be för och se
våra barn när ni möter på dem. Det är
Att komma hem, som jag valt att
kalla dramat, handlar om vårt behov så betydelsefullt - både för dem och
av hemkänsla, vilsenhet och vår läng- oss föräldrar.
tan att hitta hem i tillvaron. Dramat
Emma Thorén
speglar olika perspektiv utifrån de
Groowe -22
inblandade.
I slutet av sommaren åkte ca 15 st
Det kommer att bli musik och sång
ledare och ungdomar från Motala
av Maria Lundgren med musiker. Öv(equmenia och baptistkyrkan) på tonriga medverkande är Åsa och Anders
årslägret Groowe 22 på Klintagården.
Björkman, Gunnar Henriksson, Pelle
På förmiddagarna hade vi morgonGyllgård och Lennart Johansson.
möte och efter det smågrupper. Sen
Kenny Augustsson
var det mycket fritid där man kunde
få chansen att bada, leka och hänga.
På kvällen var det kvällsmöte och ett
lägerbål som vi kallar party. För de
pigga så fanns det även frivillig andakt som pågick inpå midnatt. Var
man riktigt pigg kunde man även
hänga efter det. Om man nu lägger
sig så här sent så får man tyvärr
handskas med det värsta på lägret, ta
sig upp på morgnarna.

Att efter hela sex dagar haft det så här
kul så börjar även den tåligaste längta
hem till sin säng.
Det var ett väldigt härligt läger och jag
längtar redan till återträffen i Mjölby
den 15- 16 oktober

August Thorén

Församlingsboken
Hembud
Ingrid Starkenberg
född 21 april 1939
avled 2 juli 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
Kära vänner! Varmt tack för den
Vackra blomstergåvan som Mai överlämnade till mig på min födelsedag!
Thorvald och jag önskar Er allt gott!

Med kärlek vännen Violet
Varmt tack till församlingen och Omsorgsgrupp 2 för blommor och hälsningar på min födelsedag.

Ulla Gustavsson

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.
Ledig måndagar samt 24-25/9, 10-16/10 och 12-13/11.

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.

