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Vi vill vara en
familjevänlig församling

rapport från musikalen
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Linneas sida

Vi vill vara en familjevänlig 
församling! 

Det var en vanlig söndag i kyrkan 
och jag var föräldraledig. Jag hade 
fått för lite sömn under natten, och 
söndagsmorgonen hade startat lite 
väl tidigt – som vanligt. Jag lyckades 
få på barnen ytterkläder och komma 
precis i tid för bussen som skulle ta 
oss till kyrkan. Under den lilla stund 
som var innan barnen gick till sön-
dagsskolan hade sonen fått syn på 
trumsetet framme på scen – och ef-
tersom mamman hade ett barn i fam-
nen var det inte svårt för sonen att 
vinna kapplöpningen. Bollhavet som 
fanns nere i söndagsskolan var jätte-
roligt, men gav barnen en uppsjö av 
möjligheter att göra varandra ledsna 
och sura. När mötet var slut var ofta 
jag det också. Ibland kom tårarna när 
jag gick därifrån. Men ändå åkte vi till 

kyrkan varje söndag. Inte för att jag 
alltid fick särskilt mycket ut av guds-
tjänsten, men för att det liksom tillhör 
livet som kristen att dela livet med 
andra kristna. 

Jag brukar tänka på detta när jag ser 
barnfamiljer komma till vår kyrka. 
Inte minst de som är ensamstående. 
Att man ens har tagit sig dit är en 
bedrift. Låt oss hjälpas åt att ge för-
utsättningar för att även barnfamiljer 
ska prioritera kyrkan på söndagarna. 

Kanske ska du fråga om du kan följa 
med barnen ner i söndagsskolan så 
att föräldrarna kan lyssna på predi-
kan? Eller prova på att vara med i 
söndagsskolan som ledare? Det finns 
få saker som gör så stor skillnad för 

en barnfamilj som att barnen trivs i 
söndagsskolan. Just nu är det för få 
ledare för att vi ska kunna göra det så 
bra vi önskar. Du behövs!

Låt oss göra vårt bästa för att skapa 
en god miljö för våra barn och famil-
jer, de är så viktiga för oss!

Linnea Sennehed, 
pastor och föreståndare

Foto: Mika Juurikivi
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Drottninggatan 15 A
591 30 MOTALA

Kontakt Telefon  
Expeditionen 0141 - 21 11 67 
Linnea Sennehed 073 - 394 08 80
Mika Juurikivi 070 - 511 84 41 
Madelene Boberg  070 - 813 02 39 
Veijo Nikka 070 - 582 51 84  
Församlingsteamet är lediga på måndagar.

Expeditionen är öppen:
Tisdag & torsdag 10:00 - 12:00

Är någon av er sjuk?
Vi gör gärna besök i ert hem eller på sjukhus. 
Om du inte har möjlighet att delta i våra  
gudstjänster, firar vi gärna nattvard i hemmen.

Bankgiro: 822-0469 SWISH: 123 502 16 13

Epost: info@motala.pingst.se
Hemsida: www.motala.pingst.se

Manusstopp inför nästa nr: 2019-01-27

Alla kulturprogram sker i samarbete med  

Coverfoto: Nisse Graan
Ansvarig utgivare:  Linnea Sennehed 
Layout: Mika Juurikivi

Församlingsnytt

Hemgångna

Dagmar Johansson
Född  1923.04.27
Död  2018.10.04

Jesus sade: ”Den som tror på mig 
skall leva om han än dör.”

Nya medlemmar
Priscilla Andersson  

döpt 17 juni

Carina Sundberg  
på bekännelse

Susanne och Peter Cornelius  
från Motala Baptistförsamling

Linnea och Mattias Sennehed
Från Malmö Pingstförsamling

Alpha- & Betakurs
Nästa kursstart är den 12 februari

Vem ska du bjuda med?

Priscilla Andersson döps
Foto: Josiane Juurikivi

Utflyttar
Henna Leppä 

Utträde på egen begäran

Birgitta Gustavsson
Utträde på egen begäran

Linn och David Bernberg, 
flyttar till Betel Fornåsa

Anette och Stefan Svensson, 
till Huskvarna

Träffpunktens 
Grötfest

Tisdagen den  
11 december kl 14:00

Pastorsteamet medverkar. 
Anmälan på lista i kyrkfoajén
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Vår julmusikal Änglahyss drog 
mycket folk även i år. 

Första föreställningen var som van-
ligt proppfullt då många tyvärr fick 

vända i dörren. Även måndagens sis-
ta föreställning var nästintill fullsatt. 

Det bästa är ändå att 750 skolelever 
och lärare under tre skolföreställ-

ningar fick höra budskapet om hur 
Gud sände sin son till världen för att 
vi skulle få lära känna honom. o

Foto: Nisse Graan

Foto: Nisse Graan

Foto: Nisse GraanFoto: Mika JuurikiviFoto: Mika Juurikivi

Foto: Mika Juurikivi

Foto: Mika Juurikivi
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Ni som varit på någon gudstjänst 
under hösten känner vid det här 
laget till begreppet ”Dagens High 
five”. För er som inte vet så är det 
ett barn i 8-14- års ålder som håller 
en kort intervju med en vuxen. 

Frågorna som barnet ställer är:
1. Vad heter du?
2. Kan du berätta kort om din när-

maste familj
3. Var är du född och uppvuxen?

4. Berätta om ett tillfälle då du kän-
de att Jesus var med dig.

5. En fråga som barnet själv hittar 
på.

Fem frågor alltså – därav namnet 
High five. Och naturligtvis avslutas 
hela intervjun med ett high-five.

Det finns flera syften med detta guds-
tjänstinslag: Att vi i församlingen lär 
känna varandra bättre, att barn får 

synas mer i gudstjänsten, att barn 
får en uppgift och ett ansvar och att 
församlingen får höra vittnesbörd om 
vad Jesus gör. 

Vi har hittills mött fem barn och lika 
många vuxna som berättat om tillfäl-
len då de känt att Jesus varit med. Så 
spännande att lyssna till. Jag minns 
speciellt Jean-Pauls berättelse om 
när han var hos frisören. Där var det 
verkligen väl att han lyssnade på vad 
Gud sade till honom! (Ni som nu blir 
nyfikna på vad som hände får själva 
fråga Jean-Paul. )

Barnen har varit så duktiga; tränat 
hemma och intervjuat tydligt och 
klart. En sån bra ledarträning. Vi kom-
mer få många duktiga ledare framö-
ver, det är jag säker på!

Om du själv skulle vilja bli intervjuad, 
hör av dig till mig så ska vi boka in ett 
datum. o

Hälsningar 
Sofia Hultin 073-83 11 755

Hjälpsändning till Rumänien
Under vecka 42 gjorde vi en insamling av kläder, skor, textilier och leksaker till Rumänien. Vi gjor-
de detta i samarbete med Hjärta till Hjärta. Under många år har vi haft en vänkyrka i Hunedoara i 
Rumänien. De förmedlar hjälpen så att den når till dem som bäst behöver den. Pastor Filo tackar  
och meddelar oss att sändningen kommit fram.                                      

Foto: Nisse Graan
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Vi vill satsa på en ungdomsledare till våren!
Text: Conny Henricson

På vårt församlingsmöte den 18 
november fattades ett beslut om 
att anställa en ungdomsledare på 
50% till våren. Vi var överens om 
att behovet är stort vilket flera på-
pekade. 

Det konstaterades också att trots att 
oktober månad var bra och överträf-
fade vår månadsbudget, har vi samlat 
in 34.000 kr lägre än budget detta år 
- något vi hoppas komma ikapp med 
och få glädjas över att ha uppfyllt vår 
budget när året är slut. Låt oss ha det 
som en gemensam målsättning! 

Finansieringen för en ungdomsle-
dare ställer ökade krav på oss med en 
kostnad mellan 180.000 – 200.000 kr 
för en halvtidstjänst. Det inkluderar 

sociala avgifter, 
försäkringar mm. 
Ett ökat offrande 
är därför nöd-
vändigt, och vi 
som medlemmar 
behöver hjälpas 
åt med finansie-
ringen.  Det innebär att om vi är 100 
personer som ökar offrandet så kan 
man tänka sig modellen i rutan här 
intill. 

Några kan säkert ge mera och några 
mindre, men det viktiga är att vi alla 
hjälps åt.

Beslutet blev att anställa en ung-
domsledare på halvtid men också att 
vi måste finansiera detta genom ökat 

offrande. Om ett år får vi utvärdera 
vår satsning. Låt oss be att Gud får 
leda oss rätt.

I församlingsledningen arbetar vi just 
nu med arbetsbeskrivningar för alla 
tjänster och vi kommer att redogöra 
för dessa så snart det är färdigt. 

Nästa Församlingsmöte blir den 16 
december då även budgetförslag för 
2019 presenteras. o

  5  st ger  1 000 kr mera per månad =  60 000 kr per år
  5  st ger  500 kr mera per månad =  30 000 kr per år
20  st ger  200 kr mera per månad =  48 000 kr per år
70  st ger  100 kr mera per månad = 84 000 kr per år
Summa mera per år  = 222 000 kr 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Offer Utfall 93 300 kr 88 800 kr 92 400 kr 87 300 kr 117 800 k 78 400 kr 80 500 kr 86 000 kr 74 500 kr 112 000 k
Offer Budget 94 500 kr 94 500 kr 94 500 kr 94 500 kr 94 500 kr 94 500 kr 94 500 kr 94 500 kr 94 500 kr 94 500 kr

 -   kr

 20 000 kr

 40 000 kr

 60 000 kr

 80 000 kr

 100 000 kr

 120 000 kr

 140 000 kr

Församlingskassan Jan - Okt 2018
Insamlade medel 911 000 kr 

Totalt 34 000 kr lägre än budget (-4%)

Församlingskassan januari - oktober 2018
Insamlade medel 911 000 kr

Totalt 34 000 kr lägre än budget (-4%)
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Καλημέρα Motala!

Först vill jag tacka så hjärtligt för alla 
förböner och ert stöd som fått be-
tyda så otroligt mycket. Jag känner 
era förböner omsorg och det har va-
rit avgörande för min första tid här! 
Nu har sex månader passerat sedan 
jag flyttade till biblisk mark och jag 
börjar anpassa mig mer och mer och 
känner att jag trivs bättre för varje 
dag som går. Jag mår bra och har häl-
san i behåll! Jag studerar grekiska för 
fullt och kan inte förstå att jag faktiskt 
håller på att lära mig detta fantas-
tiska krångliga språk. Jag har fått den 
stora nåden att fått komma i samma 
klass som en svensk kristen tjej från 
Tyskland, som också flyttat ner som 
missionär och tillsammans försöker 
vi bygga relationer på skolan för att 
kunna sprida en kristusdoft. Redan 
har vi fått se hur Gud börjat beröra 
några av våra klasskamrater som bör-
jat komma med till kyrkan! 

Jag upplever att församlingens för-
troende för mig växer, då uppdragen 
och ansvarsområdena ökar. Jag har 
fått en arbetsplats på pastorsexpedi-
tionen vilket känns väldigt kul. Jag är 
djupt tacksam över hur församlingen 
tagit emot mig. 

En härlig spännande nyhet är att hös-
ten 2019 kommer Testa Mission göra 
det möjligt för elever att komma till 
Thessaloniki för att gå missionskurs. 
David Johansson som är föreståndare 
för Testa mission var här på besök i ok-
tober och i samband med detta blev 
jag tillfrågad att ta ansvar för arbetet 
som kommer att ske här på plats och 
jag har tackat Ja. Jag har varit tydlig 
med att jag gärna hjälper till med ar-
betet så länge Gud anser att jag har 
ett uppdrag här i Grekland. 

Jag känner mig verkligen använd 
av Gud, speciellt i alla de möten jag 
får med människor men också ge-
nom undervisningen jag inspireras 
att dela. Jag finner mig själv många 
gånger i situationer där jag får agera 
som mentor och själavårdare för både 
unga och vuxna. Det ör fantastiskt 
att få vara ett stöd för unga männis-
kor som är tokhungriga på Jesus och 
som är på väg ut i livet. Aldrig har jag 
sett unga tillbedjare som söker Gud 
envist tills himlen öppnar sig över 
dem. Jag har också predikat lite på 
gudstjänsterna och jag känner mig 
ödmjuk som får nåden att förkunna 
i en församling som annars inte allt 
för ofta har kvinnliga predikanter på 
estraden. Särkilt inte yngre sådana. 
Jag är i stort behov av förbön. Jag 
känner mig väldigt liten och har ald-
rig haft så stor respekt för talarstolen 
som nu. Jag önskar att jag kan få in-
spirera unga kvinnor här att tro på att 
Gud kallar dom till tjänst! Vem trodde 
kvinnan vid Sykars brunn skulle bli 
den tidens första kvinnliga väckelse-
predikant? En föraktad kvinna vars 
vittnesbörd inte ens var giltigt... Gud 
använder precis vem han vill utan att 
fråga någon om lov. Han använder till 
och med mig. Vilken nåd! 

Det är inget nytt att Grekland har för-
hårdnad mark att ge sig ut på för att 

evangelisera och bygga kyrka. Men 
församlingen i Thessaloniki har åtskil-
liga gånger blivit tröstade med löftet 
om att den säd som Paulus en gång 
sådde, och de som kom efter sådde, 
inte är död, utan vi ska åter få se en 
skörd av den Helige Andes verk! Vill 
du säg säga ditt AMEN här så går det 
jättebra! 

Min respekt växer avsevärt för alla de 
som gått före, som troget tjänat Jesus 
trots svåra konflikter och splittringar 
genom åren bland pingstförsamling-
arna i södra Europa. Jag hedrar Paul, 
(föreståndare för Apostolic Church 
som kyrkan heter), som jobbar mer än 
heltid för att kunna försörja sin familj 
PLUS att han arbetar som förestån-
dare och leder församlingen överlå-
tet. Man bygger inte en pingstkyrka i 
Grekland med mycket medvind. Men 
ära och pris till Jesus Kristus som än 
idag låter sin kyrka pulsera genom 
den Helige Andes vind. Detta sätter vi 
vårt hopp till, honom som fortfaran-
de vill något med sin kyrka i vår tid 
och därför fortsätter vi löpa uthålligt i 
det lopp vi har framför oss. 

Tack återigen för era förböner och ert 
fantastiska stöd. Önskar er Jesu Kristi 
frid och välsignelse över er alla!  o

Er syster, Maria Agirman. 
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Vecka 49, 3 - 9 december
Tisdag 10:00 Babysång
 18:00 Alpha- & Betakurs avslutningsfest
 Bjud med någon du vill ska gå kursen.
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 20:00 Ungdomskväll
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Mika Juurikivi talar, lov-

sångskören, söndagsskola, Kyrkkaffe
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 50, 10 - 16 december
Tisdag 10:00 Babysång
 14:00 Träffpunktens grötfest
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 20:00 Ungdomskväll, avslutning
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Linnea Sennehed talar, 

Gospel Five, Kyrkkaffe,  
Församlingsmöte

 16:00 Finska gruppens julfest

Vecka 51, 17 - 23 december
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Lucas Carlsén talar,  

Terese Carlsén sång, Kyrkkaffe

Vecka 52, 24 - 30 december
Måndag 23:00 Julafton - Midnattsgudstjänst i 

Equmeniakyrkan
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Daniel Alm talar,  

Madde Boberg sång, Kyrkkaffe

Vecka 1, 31 december - 6 januari
Tisdag 17:00 Nyårsdagen - Ekumenisk gudstjänst i 

Baptistkyrkan, Linnea Sennehed talar
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Kyrkkaffe
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 2, 7 - 13 januari
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med årshög-

tid, Linnea Sennehed 
talar, Lovsångskören, 
smörgåstårta serveras

Vecka 3, 14 - 20 januari
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 11:00 Stor Ekumenisk Gudstjänst i Motala 

Kyrka. kyrkkaffe efteråt på RIA
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 4, 21 - 27 januari
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med nattvard, 

Linnea Sennehed talar, 
kyrkkaffe

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 5, 28 januari - 3 februari
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Madde Boberg talar,  

Gospel Five, kyrkkaffe.
 16:00 Fiskspråkigt möte

Vecka 6, 4 - 10 februari
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Mika Juurikivi talar,  

Lovsångskören, kyrkkaffe.
 16:00 Fiskspråkigt möte

Mötesaktuellt med resevation för ändringar

Besök av Daniel Alm, föreståndare för Pingst
30 december

Års
hög
tid


