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Linneas sida

Att inte jämföra sig med andra 
Jag vet inte om du känner igen dig 
i detta, men jag märker att jag när 
jag kollat igenom flödet på Face-
book eller Instagram, är jag inte 
längre lika nöjd med min tillvaro 
som jag var innan. Nu inser jag att 
”alla” är på solsemester eller har 
mysiga middagar med tjejkompi-
sarna. 

I samhället idag råder utan tvekan 
en stark jämförelsekultur. Är man 
inte framgångsrik och lyckad (hela 
tiden) kan man inte vara nöjd med 
sitt liv. Det är åtminstone vad dagens 
unga matas med, vilket jag tror ska-
par mycket av den psykiska ohälsan 
som råder. Detta är inte bara ett sam-
hällsproblem. Det är lätt att jämföra 
sig med andra och begränsas av hur 
man ”ska” vara, även i kyrkan och 
Guds rike. 

Vi är just nu inne i en spännande pre-
dikoserie där vi under våren kommer 
att tala utifrån olika bibelpersonlig-
heters liv, deras unika utmaningar 
och möjligheter utifrån deras per-
sonlighet. Vi i pastorsteamet satt och 
samtalade kring hur fantastiskt olika 
människor i Bibeln är, och trots detta 
har de detta gemensamt; de blir an-
vända av Gud. Där föddes tanken om 
att under våren lyfta fram hur Gud 
kallar på olika slags människor och 
använder dem i sin tjänst. 

Vi kommer att möta Mose, som för-
söker övertyga Gud om att han är 
oduglig som ledare. Petrus, som tror 

att han klarar allt men inser att han 
också bara är människa och beroen-
de av Guds nåd. Johannes Döparen 
som får världens uppmärksamhet 
och blir upphöjd som Messias – men 
insisterar på att Jesus ska ha allt fo-
kus. Ester – som finner sig i en oerhört 
priviligierad situation som drottning, 
och väljer att riskera både sitt liv och 
sin position för att rädda Guds folk. 
Tillsammans med många fler kom-
mer de alltså vara i fokus under vå-
rens predikningar. 

Vår förhoppning är att vi alla ska finna 
förebilder i dessa personer och inse 
att trots att vi lever helt skilda liv i 
olika tidsepoker av historian, så är det 
samma utmaning idag som då. Näm-
ligen att ställa sitt liv till Guds förfo-
gande och våga tro att Han kallar och 

vill använda oss som vi är. 

Välkommen att fira gudstjänst med 
oss varje söndag kl. 10:30! Och 
kom ihåg att det går att lyssna på 
alla predikningar på vår hemsida  
www.motala.pingst.se. 

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  
Miranda Hultin 076 - 849 63 39
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: 2019-05-26

Alla kulturprogram sker i samarbete med  

Ansvarig utgivare:  Linnea Sennehed 
Layout: Mika Juurikivi

Församlingsnytt

Hemgångna

Ritva Torkkeli
Född  1939.05.29
Död  2019.01.18

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

Nya medlemmar
Johanna och Jonatan Nykvist

Från Brickebergskyrkan Örebro

Ingmarie och Christer Andersson
på bekännelse

Sven-Erik Nordin
döpt 27 jan

Utflyttar
Maria Lundgren

Utträde på egen begäran
 

Doftallergi
Vi ber er undvika användning av star-

ka parfymer och rakvatten i kyrkan 
då en del är mycket allergiska. Tack!

Sven-Erik döps Foto: Nisse Graan

Stickkontakten – gemenskap och välgörenhet

Under hösten har stickkontakten haft uppehåll, men den 12 Februari börjar vi 
igen. Vi kommer att träffas varannan vecka (ojämna veckor) klockan halv två i 
församlingsvåningen i Pingstkyrkan för att dela gemenskap och handarbeta 
tillsammans. Välkommen med! Bjud gärna med vänner och bekanta att delta. 

RIA delar ut matkassar till behövande
- varje vecka! 

Visste du att RIA delar ut matkassar till behövande Motalabor två gånger varje 
vecka? Daniel Persson, verksamhetschef på RIA och medlem i Pingstkyrkan 
berättar hur mataffärer i stan har börjat skänka matvaror som RIA sedan delar 
ut på tisdagar och fredagar. Frysarna fylls på – och töms – varje vecka. Som 
församling är vi med och stöttar arbetet på RIA, och det känns jättefint att 
kunna vara med och se till att behövande får mat på detta sätt. Du vet väl att 
du kan vara volontär på RIA!
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Intervju med vår nya ungdomsledare

Varför tycker du att vi ska satsa på 
ungdomsarbetet i församlingen?
– Därför att ungdomarna är så vik-
tiga! De är kyrkans framtid. För att 
de ska vara redo och ha viljan att ta 
vid när äldre generationer inte längre 
finns kvar, behöver vi ge dem de red-
skap och den kunskap de kommer 
behöva. Det är till stor del under ung-
domstiden man lägger grunden för 
hur ens vuxenliv kommer se ut, så det 
är viktigt att man får den bekräftelse 
och vägledning man behöver. 

Vad drömmer du om att genomföra 
detta halvår? 
– Jag drömmer om att påbörja och 
lägga en grund för en hållbar platt-

form för unga i församlingen. Att alla 
ska trivas och må bra i gemenskapen 
är jätteviktigt för att de ska kunna 
växa i sin tro, i sin relation med Gud 
och i sina gåvor, så det är där stor del 
av mitt fokus kommer vara. Helt en-
kelt att skapa en härlig gemenskap 
bland ungdomarna. 

Berätta om ett tillfälle i ditt liv då du 
kände att Jesus var med dig: 
– I höstas var jag i Frankrike som au 
pair hos en familj. En dag upptäckte 
jag små prickar över hela min kropp, 
som små blodfläckar under huden. Vi 
åkte till akuten och efter ett blodprov 
fick jag veta att jag skulle transpor-
teras till ett annat sjukhus och över-

natta där. Jag hade väldigt svårt att 
förstå vad jag hade för sjukdom, jag 
talar inte bra franska och de flesta 
fransmän talar inte engelska, famil-
jen jag bodde hos var inte heller där 
så de kunde översätta åt mig. Det var 
väldigt läskigt, jag visste inte hur all-
varligt det var, hur länge jag behövde 
stanna eller vad behandlingen var ef-
tersom ingen kunde förklara för mig. 
På väg till det nya sjukhuset bad jag 
till Gud att jag skulle förstå vad det 
var som hände och att det inte skul-
le vara något farligt. Väl framme på 
det nya sjukhuset fick jag träffa min 
läkare. Hon talade bra engelska och 
kunde förklara för mig att jag hade 
brist på blodplättar och skulle få stan-
na några dagar tills värdet stigit. Det 
var inget farligt och jag behövde inte 
oroa mig. Jag kände att det var svar 
på min bön. Mamma berättade också 
att församlingen bett för mig, och det 
är jag väldigt tacksam för. Jag kunde 
åka hem efter 6 dagar, och sedan flög 
jag hem till Sverige dagen efter. Un-
der hela tiden på sjukhuset och på 
vägen hem till Motala kände jag att 
Jesus gick med mig. 

Miranda Hultin
Ålder:  19 år
Familj:  Mamma, pap-

pa, 4 syskon 
och en katt.

Intressen:  Jag gillar att 
baka, dansa 
och umgås 
med familj och 
vänner. 
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Som uppstart på terminen hade vi 
en helg på Boda Borg för ungdo-
marna. 

Tidigt på lördagsmorgonen begav 
sig 14 ungdomar och 5 ledare mot 
Boda Borg, Karlskoga. Lördagen 
spenderades på Boda Borg, där man 
i lag om 3–5 personer samarbetade 
för att klara av olika utmaningar, 
lite liknande ”fångarna på fortet”. 
Vi åt och fikade tillsammans, och vi 
hade väldigt roligt. På eftermidda-
gen åkte vi till Pingstkyrkan, Karl-
skoga, där vi skulle övernatta, och 
gjorde pizza och åt tillsammans. Vi 
hade andakt där vi bad och lovsjöng 
med varandra. Långt in på natten 
lekte, pratade och umgicks vi, inn-
an vi gick och la oss. På söndagen 
var vi med på gudstjänsten där. Vi 
hade tur eftersom elever från Göta-
bro Bibelskola höll i gudstjänsten, 
så den var väldigt ungdomsbeto-
nad. På hemvägen åt vi på Max och 
kom hem trötta och nöjda på efter-
middagen. 

Mitsuko, vad var bäst med Boda 
Borg?
- Att man skulle samarbeta 
för att klara banorna, så man slapp 
göra allt själv.

Boda Borg med ungdomarna

Foto: Miranda Hultin

Bilden ovan övre raden från vänster: Jools, Tinna, Linnéa
 nedre raden: Maja, Mitsuko

Vad är ALPHA?
Alpha är en grundkurs i kristen tro. 
Bokstäverna i namnet står för följan-
de:

A lla som är intresserade av att veta 
mer om den kristna tron är välkomna. 
Alla åldrar är välkomna.
L ära med ett leende. Det är möjligt 
att lära sig om kristen tro och samti-
digt ha roligt.
P asta/potatis. Att äta tillsammans 
och under trivsamma former träffa 
människor och få nya vänner.
H jälpa varandra. I den lilla gruppen 
har vi möjlighet att ta upp frågor om 
allt som berör oss människor.
A llt får frågas. Ingen fråga är för en-
kel eller för utmanande.

Om du/din vän är intresserad av att 
gå en Alpha-kurs kan du ta kontakt 
med oss.
Nästa kursstart är 12 februari
Parallellt med Alpha finns även en 
fortsättningskurs - Beta. 
Välkommen med! 
När:   Tisdagar 18:00-20:30
Plats:   Pingstkyrkan
Kurslängd:  10 tillfällen
Kostnad:  300 kr (ingår allt)
Anmälan:  Josiane Juurikivi 
  073-846 51 09
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REBUS

Familjefredag
Nu i vår kommer vi att ha 3 st, tillfällen 
då vi möts som familjer och umgås 
och äter tillsammans, Ålder på barn 
och familjer spelar ingen roll, utan vi 
möts över åldersgränser!

Varmt välkomna med! 
Datumen för dessa tillfällen är:
1 Mars
12 April
3 Maj

After Church!
För att främja gemenskapen så ska vi 
ha tre tillfälle i vår där vi äter mat till-
sammans, vi som vill efter Gudatjäns-
ten. Äta behöver man så varför inte 
göra det tillsammans!!

Efter kyrkaffet, så går man och köper 
den mat man vill äta, tar med den till 
kyrkan så äter vi tillsammans!

Dessa tillfällen är:
10 mars
7 April
5 Maj

Varmt välkomna med!

 
 

kl 17:30-19:30
 

1 FEB
12 APRIL

3 MAJ
 

Ta med hela familjen så
umgås och äter vi tillsammans!

 
Kontakt:

Madelene Boberg
0708 130239

Pingstkyrkan Motala
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Tid: 
Måndag 18 feb kl.10:00 - onsdag 20 feb kl.11:00. 
 

Plats: 
Pingstkyrkan i Motala  
 

Innehåll: 
Skridskoåkning, idrottshall, lekar, samlingar med Jesus 
i centrum, rolig gemenskap... 

 

Pris: 
150 kr för dagläger kl.10-15.                                     
300 kr för övernattningsläger. 
 

Anmälan: 
Senast söndag 10 feb till Madde Boberg 
070-813 02 39  eller på en lista i Pingstkyrkan/
Baptistkyrkan. 
 

Frågor? 
Prata med Madde Boberg 070-813 02 39 eller 
Göran Lensson 072-505 40 37. 

Sportlovsläger
Snart är det dags för sportlovsläger! 
I år kommer vi att ha två olika läger.
Om man vill så kan man åka upp till 
Idre och åka skidor. Vi har fått möjlig-
het att hyra en lägergård. För mer info 
Kontakta: 
Linnea Sennehed 073 - 394 08 80

Vi har även vårt vanliga läger i kyrkan!
Vi kommer att ha masa roliga aktivite-
ter och är du född mellan 2006-2009 
så får du även sova över! Kostnad och 
info och anmälan finns här!
Missa inte detta! Barn är viktiga för Jesus!
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Mission
Intervju: Daniel Persson, Foto: Privat

Annsofie och Mattias, ni gjorde nyli-
gen en resa, vart gick den till?
Vi har åkt/varit på ön Sal som är en av 
Kap Verdes 10 öar.

Utöver typiska semesteraktiviteter 
gjorde ni något alldeles speciellt, kan 
ni berätta lite om detta.
Innan vi åkte så googlade vi om vad 
som fanns att se och göra som man 
brukar göra när man åker till ett nytt 
land och på många ställen stod de 
just om barnhemmet Castelo do Sal. 
Fick även lite information från  Mats 
Bosson.

Hur fick ni kännedom om barnhem-
met och hur fick ni kontakt med dem? 
Berätta om vad ni gjorde och om ert 
besök på barnhemmet.
Castelo do Sal ligger mitt inne i Santa 
Maria. De är inget traditionellt barn-
hem där barn bor på utan de tar hand 
om barn mellan kl 08.00-18.00. Bar-
nen som kommer dit är mellan 6-12 
år och har de jobbigt/fattigt hemma. 
De får hjälp med läxor, de får lära sig 
laga mat till att borsta tänderna.

Barnhemmet drivs av donationer 
som de tar tacksamt emot. 

Vi kände innan vi åkte att eftersom vi 
ändå har råd att åka dit har vi också 
råd att ta med saker till dem. Vi fyllde 
en resväska med pennor, ritpapper, 
pussel, tandborstar, tandkräm, mug-
gar, bestick osv

Pussel köpte vi billigt från Erikshjäl-
pen, tandkräm och tandborstar säljs i 
storpack och billigt på ÖoB.  Även Per 
Carlsén hjälpte till att köpa in saker.

Vi togs tacksamt emot och fick träffa 
en portugisiska vid namn Laura som 
jobbade i köket. Hon hade bott på 
ön i ett år och jobbat i 6 månader på 
barnhemmet. De blev väldigt glada 
över gåvorna

Vi fick även titta in i några rum där de 
satt barn och ritade, i ett annat så lek-
te de. De ända vi inte fick göra var att 
ta kort på barnen. Barnen var så glada 
och spexade för oss. 

Vi ville till stor del visa våra egna sö-
ner hur barn i världen har det, tyvärr 
blir de ju sällan hur man själv tänker 
och planerar så Mattias och jag fick gå 

själva dit. Däremot såg ju våra barn på 
kvällarna hur de boende lekte i sand-
högar på vägarna, spelade fotboll 
utan skor, tiggande barn osv. Och jag 
tror och hoppas på att de förstår hur 
bra de har det här hemma men också 
att vi kan inte göra allt men att man 
alltid kan göra något.

Är det här något ni vill rekommende-
ra våra läsare  att göra?
Och vi rekommenderar absolut att 
vart man än åker i världen finns de 
alltid behövande, och har vi själva råd 
med att bekosta resor världen över 
har vi också råd att hjälpa andra som 
faktiskt är i behov av hjälp. 

Tack så mycket för den intressanta 
rapporten!
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Brev från Ryssland
Hello Bernt, Hello Linnea and dear 
brothers and sisters of the Church of 
Motala.

The Christmas celebration is over and 
we want to share with you the joy 
of Christmas and write some words 
about Christmas perfomaces that we 
had. This year we took a more ambi-
tious target and aim on 7 perfoman-
ces (2 of which should take place in 
township Schwartsevskiy, Tula re-
gion) 

Our group of youth put on a Christ-
mas performance for children. This 
event took place five times in the 
building of our church and about 
190 children and their parents heard 
about the true meaning of Christmas. 
All the guests were impressed by 
the performance, were thankful and 
some of them even said that they lo-
ved this year perfomance even more 
than the previous one. And, of cour-
se, all children received a sweet gift.

What about visit to Schwartsevsky, so 

we visit them 
every Christ-
mas for several 
years but pre-
vious years all 
actions took 
place in tiny 
musical school 
and this year 
God gave us possibility to make per-
fomance at local cinema and have up 
to 100 visitors across 2 perfomance 
sets.

This year it was not easy way - we 
have lack of people (and we invited 
some from other church), we lost 
soundtrack for perfomance, we had 
a mess with invitations printed out 
more that it was needed - but we 
thank God that He was with us during 
these difficulties.

We sincerely thank you for your love, 
prayers and support. We also pray for 
you and will be happy to see you in 
Tula!

p.s. We are still in a legal process with 
local administration that insists on 
taking down our church buildng. On 
Thursday we had court hearing but 
decision again is against us.

So we need prayers to pass these tri-
als and see His mercy in these circum-
stances 

p.p.s. Please find link to the Google 
Photos album with some pictures 
https://photos.app.goo.gl/Mhe 
SEQAwdtqNwTVeA

With love in Christ, 
Dmitry Zaytsev on behalf of pastor 
Benjamin Andrievskiy
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Vecka 7, 11 - 17 februari
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten
 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Linnea Sennehed talar
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 8, 18 - 24 februari
Måndag  10:00 Sportlovsläger börjar
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 15:00 Guldkant eller riskbruk - Föreläsnng om 

äldres alkolkonsumtion - på RIA (anm. till 
Daniel Persson 070-553 70 06)

 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 18:00 Spelkväll för unga vuxna
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med nattvard, 

Linnea Sennehed talar, 
Församlingsmöte

Mötesaktuellt med resevation för ändringar

Jag 
Hemgruppen

Vi är många i vår församling. Det är 
jätteroligt och fantastiskt på många 
sätt! Men det finns en baksida med 
vår storlek på församling, och det är 
att alla inte kan känna alla. Hur social 
man än är så är det svårt att hinna 
med att hälsa på alla i en gudstjänst! 
Det är dessutom så att gudstjänstens 
form inte alltid inbjuder till personliga 
möten, samtal och personlig förbön – 
även om förbön är något vi alltid har i 
våra gudstjänster.  Det behövs en an-
nan gemenskap också – en mindre – 
där man har tid att dela livet och tron 
med varandra. 

Jag har alltid – sedan jag var tonår-

ing – varit med i en hemgrupp. Det 
har varit många olika människor som 
jag delat livet med under dessa år, 
och det har skapat starka band. Att 
vecka efter vecka dela tacksägelse-
ämnen och böneämnen med män-
niskor, bjuda in andra att få en titt 
in i ens liv, tala om hur glad man är 
över tron – men också över det man 
kämpar med. Det har varit ett starkt 
motmedel mot att ”bara” bry sig om 
sin familj eller de allra närmaste, och 
att bara bry sig om husrenoveringen 
eller sommarstugebygget. En och en 
halv timme varje vecka har vi pratat 
med andra om livet och tron, delar 
med oss av våra bekymmer och burit 

varandras bördor. 

I vår församling nu behövs fler så-
dana gemenskaper. Vi önskar att alla 
som vill ska kunna ha en sådan grupp 
att komma till. Kanske är du redo att 
skapa utrymme i livet för att starta en 
ny hemgrupp? Mika Juurikivi är se-
dan årsskiftet ansvarig för våra hem-
grupper. Hör av dig till Mika om du 
har några frågor kring hur man star-
tar en hemgrupp eller om du önskar 
vara med i en. 

Text: Linnea Sennehed
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Vecka 9, 25 feb - 3 mar
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Mattias Sennehed talar,  

Lovsångskören
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 10, 4 - 10 mars
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten
 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Mika Juurikivi talar
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 11, 11 - 17 mars
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Linnea Sennehed talar
 17:00 Sångkväll med Åkerbosångarna

Vecka 12, 18 - 24 mars
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Lördag  Alf B Svensson ”Våga ge av dig själv” - 

undervisning i två pass (tider meddelas 
senare)

Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst Små & Stora, Madde talar

Vecka 13, 25 - 31 mars
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten

 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med nattvard, Linnea  

Sennehed talar, Clas Vårdstedt sång,  
Administrationsmöte

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 14, 1 - 7 april
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Mika Juurikivi talar
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 15, 8 - 14 april
Tisdag 13:30 Stickkontakten
 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Madde Boberg talar,  

Lovsångskören

Träffpunkten – vårens träffar
Under fyra torsdagar i vår har du som dagledig möj-
lighet att ta del av härlig gemenskap, en god kopp 
kaffe och kaka samt ett intressant program med olika 
gäster som besöker Träffpunkten. Dessutom åker 
vi på en bussresa tillsammans ons 15 Maj och delar 
upplevelser och gemenskap. Välkommen att dela 
gemenskapen! Torsdagar kl. 14:00 i Pingstkyrkan. 

14/2 ”Georg min pappa”  
Margaretha och Ulf Strömberg, Jönköping. Dottern 
Margaretha berättar om pingstprofilen och predi-
kanten Georg Gustavsson. 

7/3 ”Fredspristagaren Denis Mukwege  
– de glömda kvinnornas röst”.  
Journalisten Birger Thureson, Stockholm. Sång av 
RPG kören. 

28/3 ”Konsten att förundras”.  
Besök från Mjölby, tal sång och musik. Daniel Röjås, 
Håkan och Patrik Karlsson.

25/4 ”Sånger från förr och nu”.  
Manskören Elim Brothers, Örebro. Dirigent Anita 
Lundell. 
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Porto

Pingstkyrkan Motala
Drottninggatan 15
591 30 Motala

Vecka 16, 15 - 21 april
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs avslutning
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Skärtors.  19:00 Ekumenisk nattvardsbön 
Fredag 10:30 Långfredagen Gudstjänst
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Påskdagen Gudstjänst, 

Linnea Sennehed talar

Vecka 17, 22 - 28 april
Tisdag 13:30 Stickkontakten
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten
 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med nattvard, 

Linnea Sennehed talar
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 18, 29 april - 5 maj
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Cornelia Sander talar
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 19, 6 - 12 maj
Tisdag 13:30 Stickkontakten
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Mika Juurikivi talar, 
 14:00 Finskt morsdagsfirande

Vecka 20, 13 - 19 maj
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 17:30 Tweens
 19:00 UPP
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med konfirmation
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 21, 20 - 26 maj
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 18:00 Tweens & UPP avslutning
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Madde Boberg talar 

Sommarfest efter gudstjänsten
 15:00 Finskspråkigt möte, Kyösti Erkinkorpi
 17:00 Finskspråkigt möte, Kyösti Erkinkorpi

Vecka 22, 27 maj - 2 juni
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst med Nattvard, 

Lovsångskören
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 23, 3 - 9 juni
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Pingstgudstjänst, Linnea Sennehed talar
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 24, 10 - 16 juni
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 10:30 Babysång
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Linnea Sennehed talar,  

Församlingsmöte
 16:00 Finskspråkigt möte


