
nr 3 | Sep - Nov | 2018

Ny föreståndare 
Linnea Sennehed



2

Pastorn har ordet

Guds ledning till Motala

Det var i mitten av våren 
när jag läste mitt sista år 
på pastorsutbildningen 
Akademi för ledarskap och 
teologi i Malmö och satt på 
ett seminarium. Vi hade fått 
tydliga instruktioner om att 
prata om boken vi alla läst. 
Då tycker klasskompisen 
att vi borde leta jobb till 
Linnea istället, varpå en 
annan klasskompis säger 
att hon har hört att Motala 
pingstförsamling söker 
föreståndare. Man letar upp 
annonsen på nätet och… där 
någonstans börjar min resa 
till Motala och pingstkyrkan. 

Några månader tidigare 
har jag varit på en träff med 

förbönsteamet i Malmö 
Pingstförsamling och bett 

om förbön för att Gud 
ska leda mig rätt efter 

utbildningen. Jag 
upplever att Gud 

säger till mig att 
inte tänka så 

mycket på 
f ra mt i d e n , 

utan njuta 
av den sista 
terminen av 
utbildningen 
och istället 
l ä g g a 
energin på 

uppsatsen jag höll på att skriva. 
Jag gör så, och tänker inte 
mycket på hur framtiden ska bli 
förrän uppsatsen är inlämnad. 

Mattias får jobb på Linköpings 
och Norrköpings universitet 
som studentpastor, och vi 
bestämmer oss för att han ska 
tacka ja. Vi tänker Gud nog 
har förberett en plats och en 
församling i Östergötland där 
vi ska bo och där jag ska vara 
pastor. 

Det där seminariet med klassen 
äger rum precis tre dagar efter 
uppsatsinlämning, och jag har 
börjat fundera och be över att 
Gud ska öppna en dörr. Motala 
är en trevlig stad. Jag skriver 
ett brev och tänker att Gud får 
öppna eller stänga dörren. 

Det visar sig att dörren står 
på vid gavel, och jag tackar 
med glädje ja till kallelsen. Vi 
säljer vårt hus i Malmö, och 
hoppas innerligt att Gud har 
ett annat boende förberett för 
oss i Motala. En dag efter att 
församlingen beslutat kalla 
mig som föreståndare 
skriver vi 
på

pappren till 
det hus vi hittat, 
och tre veckor senare 
får vi tillträde till det. Gud 
har verkligen lagt saker till 
rätta och vi känner en stor 
omsorg från Gud i hela denna 
process. Vi ser fram emot att få 
lära känna församlingen och 
tillsammans få upptäcka 
vad Gud har för planer 
och tankar för oss i vår 
stad!  

Linnea 
Sennehed 
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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: 2018-11-11

Alla kulturprogram sker i samarbete med  

Coverfoto: Privat
Ansvarig utgivare:  Linnea Sennehed 
Layout: Mika Juurikivi

Församlingsnytt

Hemgångna

Else Bågenmark
Född  1927.11.12
Död  2018.08.19

Inga Sjöberg
Född  1925.04.28
Död  2018.08.28

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

Tack
Jag vill säga ett stort TACK för 

festhelgen den 2-3 juni. 

Det blev en fantastisk helg med 
många fina tal, roliga minnen, 
god mat, fina gåvor och glada 

skratt. Tack för allt!!!!

Bernt Broberg

Foto: Markus Alvarsson

Nya medlemmar
Harald Alvarsson

Döpt den 26 augusti

Stickkontakten
Stickkontakten gör ett uppehåll 
tillsvidare. Färdiga arbeten mot-

tages tacksamt

Barn & ungdom
För information kolla på vår  

hemsida eller Facebook:
Motala Pingst - Barn & Familj

Alpha & Beta
Vi börjar ny kurs den  
25 september 18:00 

Anmälan: Josiane Juurikivi 
073-846 51 09
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Gemenskapsläger 2018
Foto: Markus Alvarsson, Mika Juurikivi
Text: David Bergfors

Ungdomsdygn

Samling

Lägerbål Badplatsen

Under den sista helgen i augusti hölls sedvanligt för-
samlingens gemenskapsläger på lägergården Väster-
äng.
Som vanligt inleddes helgen på fredagen med en ung-
domskväll där församlingens ungdomar fick tid att lära 
känna varandra med lekar och delad måltid. Lördagen 
bjöd på både bibelundervisning och lek med femkamp, 
brännboll och bad i både badtunna och bastu och på kväl-
len hölls det uppskattade lägerbålet med sång, lek och 
bus. För barnen fanns det flera roliga aktiviteter, det fanns 

en välutrustad lekplats, hoppborgar och det annordnades 
också en ”skattjakt” där de små hjälpte en herde att leta 
reda på ett bortsprunget får.
På söndagen höll vi gudstjänst som inleddes med dop 
nere vid badstranden och fortsatte med sång ledd av Te-
rese Carlsén och predikan av Linnea Sennehed.
Under helgen avtackade vi även två av våra ledare, Terese 
Carlsén som återvänder till sina studier i Stockholm, och 
Linn Bernberg som flyttar till Fornåsa för att tjäna som pas-
tor i församlingen där. o
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Bastubad         baddare

dop  memory med barnen

gudstjänst
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Vad har kyrkan för roll att spela i motalabons liv?
Text: Linnea Sennehed

Svenskens syn på kärlek

Lars Trägårdh, professor inom histo-
ria och civilsamhällekunskap, menar 
att svensken skiljer sig från andra 
nationaliteter genom sitt sätt att se 
på kärlek. I de flesta länder ser man 
ömsesidigt beroende som lika med 
kärlek och intimitet, då det binder oss 
samman; kärlek är att offra en del av 
sin självständighet till förmån för den 
andre. Men Trägårdh beskriver hur 
svensken har en helt annorlunda syn 
på detta då all form av beroende för-
stör kärleken, och endast ömsesidig 
självständighet kan garantera äkthet 
och ärlighet i relationer.  

Jag tycker mig se hur konsekvenser-
na av detta synsätt ekar i vårt sam-
hälle idag. Otaliga är de relationer 
som bryts upp trots löften om evig 
trohet, och många är de äldre som 
utan kontakt med sina vuxna barn får 
spendera sina sista dagar utan några 
besök av barn och barnbarn. I ett 
samhälle som upphöjer självständig-
het blir resultatet många ensamma 
människor. I ett samhälle som upp-
höjer oberoende formas människor 
till att inte erbjuda eller be om hjälp 
och gemenskap. 

Har kyrkan någon roll att spela?

Individualismen märks också om 
man ser på antalet kyrkobesökare i 
Sverige idag. Att besöka en kyrka när 
man är i behov av ett stilla rum och 
i ensamhet tända ett ljus för någon 
man tänker på går an för vissa, men 
att dela gemenskap, värderingar och 
tro med andra är nog många främ-
mande för. Man har ju sin egen tro 

som bygger på egna uttänkta idéer 
och filosofier, och varför skulle man 
behöva engagera sig i andra män-
niskors tro och liv? Man har väl fullt 
upp med sitt eget liv och sina egna 
bekymmer. 

Frågan jag ställer mig är om vi som 
kyrka har något att bidra med till ett 
samhälle som har frigjort sig från sy-
nen på kärlek som förpliktigar och 
binder samman. Har kyrkan en fram-
tid när många ser religion och tro 
som något kravfullt som förpliktigar 
och rutar in alla i samma mönster? Ja, 
jag tror det. Och låt mig berätta hur!

Gemenskap och omsorg om andra

”Ni utgör Kristi kropp och är var för 
sig delar av den.” står det i 1 Kor 12:27. 
Som Kristi kropp är kyrkan Jesu hän-
der och fötter på denna jord och till-
sammans är vi kallade att visa vem 
Gud är för vår stad. Detta gör vi inte 
på egen hand, oberoende av varan-
dra. Nej, vi hjälps åt att tillsammans 
– som olika kroppsdelar, visa på Guds 
kärlek och person. Ingen av oss är 
Kristi kropp själva utan endast som 
gemenskap förmår vi uppenbara Gud 
för våra medmänniskor. Någon av oss 
älskar att lära känna nya människor 
och att få komma till nya spännande 
miljöer. En annan trivs med att få visa 
omsorg och medmänsklighet till den 
person som är i behov av hjälp. Var 
den ”kroppsdel” som du är utan att 
jämföra dig med hur någon annans 
tjänst ser ut!

Jag tror faktiskt att just gemenska-
pen och omsorgen är en nyckel och 
ingång till människors liv – just för att 

samhället länge strävat efter att göra 
människor oberoende och självstän-
diga. Detta behov av gemenskap och 
bekräftelse tror jag är nedlagt i män-
niskan som skapad till Guds avbild, 
och av oerhörd vikt för att man ska 
må bra. Detta samhälles värderingar 
till trots. 

Detta innebär inte att kärlek och 
medmänsklighet är hela svaret på 
världens problem och livets svårighe-
ter. Ingen av oss kan älska människor 
så villkorslöst, det kan bara Gud. Men 
Gud ger oss kärlek till människor ge-
nom att Anden som är nedlagd i varje 
troendes liv verkar i oss. Sedan får vi 
lita på att Guds Ande också verkar i de 
människors liv som vi visar Guds kär-
lek, så att även hjärtan öppnas för att 
ta emot Guds kärlek och nåd i deras 
liv. Här har kyrkan – och gudstjäns-
ten, en oerhört viktig roll att spela. Vi 
får bjuda in människor att upptäcka 
den enorma resurs av tröst och kraft i 
livet - som den kristna tron erbjuder. 
Jag tror dock att detta behöver ske 
genom att de först har mött en kär-
lek och omtänksamhet som uttryckts 
i den vardagliga relationen. Kyrkan 
och gudstjänsten kommer liksom ef-
teråt – inte mindre viktig för det, men 
som ett resultat av ett förtroende och 
nyfikenhet som väckts. 

Var därför inte så bekymrad över att 
de relationer du har med människor 
inte alltid för med sig resultat i form 
av andliga samtal eller bön. Förtroen-
de tar tid att bygga, och just tid, som 
uttryck för omsorg och omtänksam-
het, är en bristvara i dagens samhälle. 

Därför – älska människor. Ge tid till 
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Vecka 36, 3-9 september
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Mika Juurikivi talar, sön-

dagsskola, kyrkkaffe 
Församlingsmöte

 18:00 Finskspråkig gudstjänst

Vecka 37, 10-16 september
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten ”Sången i mitt liv”, Stig 

och Annika Jirenius från Helsingborg 
medverkar

 18:00 Bön
Fredag 20:00 Ungdomskväll
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Linnea Sennehed talar, 

söndagsskola, Kyrkkaffe

Vecka 38, 17-23 september
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 15:00 Andakt Åkervallen
 18:00 Bön
Fredag 20:00 Ungdomskväll
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Madde Boberg talar, sön-

dagsskola, Kyrkkaffe
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 39, 24-30 september
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön

Fredag 14:00 Andakt Strömsborg
 20:00 Ungdomskväll
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Linnea Sennehed talar, 

lovsångskören, söndagsskola, Kyrk-
kaffe

16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 40, 1-7 oktober
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten ”Utsikten från mitt föns-

ter”, Sång, allsång och dikter. Ingvar 
Holmberg, Norrköping

  18:00 Bön

Ekumenisk helg se separat annons
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 41, 8-14 oktober
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
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 med nattvard, Mika Juuri-

kivi talar, söndagsskola, Kyrkkaffe 
Församlingsmöte

Vecka 42, 15-21 oktober
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé

Mötesaktuellt med resevation för ändringar

människor, och be för de människor 
du möter i din vardag. Då växer också 
kärleken och omsorgen hos dig, sam-
tidigt som vi också tror att Gud verkar 
i deras liv. 

Låt oss trotsa den uppfattning som 
finns idag om att ensam är stark. Våga 
också du be andra om hjälp. Erbjud 
hjälp och bjud in människor som 
behöver gemenskap och värme. Låt 
oss slösa med omtänksamhet, kärlek, 
barmhärtighet och godhet. Vår stad 
behöver det!  o

Hos oss får du en god mat 
(husmanskost) med dryck, 
sallad, bröd och kaffe för: 
60 kronor.

Lunchen serveras  
11:30 – 13:00 

Du är samtidigt med och 
stödjer vår verksamhet. 

Välkommen!

Lunch på RIA Öppettider - Second
Hand Butik
Tisdag 12:00 - 18:00
Onsdag 12:00 - 18:00
Torsdag 12:00 - 18:00
Lördag:  10:00 - 14:00

Inlämningstider
Vardagar:  08:00 - 16:00
Lördag  10:00 - 13:00

Boka hämtning:
0141 - 524 10
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 18:00 Finska gruppen
Torsdag 15:00 Andakt Åkervallen
 18:00 Bön
Fredag 20:00 Ungdomskväll
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Linnea Sennehed talar, 

söndagsskola, Kyrkkaffe
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 43, 22-28 oktober
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten ”Visor vi minns”, Sångar-

duon Ahlin och Thunberg från Deger-
fors

 18:00 Bön
Fredag 14:00 Andakt Strömsborg
 20:00 Ungdomskväll
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst för stora och små, Madde 

Boberg & Barnrådet medverkar, Kyrk-
kaffe

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 44, 29 okt - 4 november
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Nattvardsgudstjänst, Linnea talar, Lov-

sångskören, söndagsskola, Kyrkkaffe
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 45, 5 - 11 november
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 20:00 Ungdomskväll
Lördag  Ledardag i Västerås
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Niclas Collén från IBRA 

talar, söndagsskola, Kyrkkaffe
 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 46, 12 - 18 november
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 14:00 Träffpunkten ”När tron tar ton”, Lilian 

och Ingemar Gard från Enhörna
 15:00 Andakt Åkervallen

 18:00 Bön
Fredag 20:00 Ungdomskväll
Söndag 09:45 Bön
 10:30 Gudstjänst, Josiane Juurikivi talar, 

söndagsskola, Kyrkkaffe 
Församlingsmöte

 16:00 Finskspråkigt möte

Vecka 47, 19 - 25 november
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
Onsdag 09:30 Bön, Bibel & fika
 17:00 Språkcafé
 18:00 Finska gruppen
Torsdag 18:00 Bön
Fredag 14:00 Andakt Strömsborg
 20:00 Ungdomskväll
Söndag 16:00 

Vecka 48, 26 nov - 2 december
Måndag 18:30 Julmusikalen Änglahyss
Tisdag 18:00 Alpha- & Betakurs
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 Adventsgudstjänst, Linnea Sennehed 

talar, söndagsskola, Kyrkkaffe

Ekumenisk helg
med Rickard Lundgren

FREdag
18:00 Ungdomskväll i Motala Pingst

Lördag
9:00 Ledarbrunch i Betel Fornåsa, 

slutar 11:30 (Anmälan)
15:00 Seminarium i Motala Pingstkyrka, Rickard Lundgren 

talar & samtidigt Barnmöte med Mias & Vickans Café
 Mackfika
18:00 Kvällsmöte med barnvakt i Motala Pingstkyrka

SÖNdag
10:30 Gudstjänst i Baptistkyrkan, Rickard Lundgren talar  

& Barnmöte med Mias & Vickans Café

 Arr: frikyrkorna i Motala Kommun & 

5-7 oktober


