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Ledarsidan

Sommarens gudstjänster
I sommar kommer vi att 
sända gudstjänster med te-
mat ”Nära livet – nära Gud”. 
Vi kommer att få möta oli-
ka personer varje söndag 
med berättelser om hur 
Gud varit med i olika de-
lar av livet. Det kommer 
att ske i form av samtal i 
en lite annorlunda guds-
tjänstmiljö. Vart det blir får 
vara en överraskning! Med 
dessa berättelser önskar vi 
skänka hopp och tröst i det 
man själv kan gå igenom i 
livet. Även om vi ibland har 

lätt att tro att alla andras liv 
enbart är fröjd och glädje, 
så vet vi att det inte är hela 
sanningen. 

Vi lever i en tid då vi har 
blivit experter på att ”visa 
upp” våra goda stunder i li-
vet via sociala plattformar. 
Det gör att vi bara ser var-
andras bästa stunder i livet 
och jämför dessa med våra 
egna liv, vilket medför en 
känsla av ensamhet och 
utsatthet. Men alla går vi 
igenom tider då livet både 
kan kännas mörkt och tomt, 
och vi är inte alls ensamma 
om det. Livet är sådant för 
alla, det går i säsonger. Då 
kan det vara en djup tröst 
att höra andra människor 
dela med sig ärligt och sant 
ifrån deras liv. 

Vi tror på en Gud som inte 
värjer sig för det svaga och 
sköra, utan tvärtom har lo-
vat att vara mitt i det där 
som känns tufft och svårt. 
Han är en Gud som vet vad 
det är att lida och kan där-
för ge oss det hopp och 
den tröst vi behöver. Vår 
förhoppning är också att 
dessa gudstjänster med ett 
nära och ärligt budskap om 
livet och tron ska beröra 
den som ännu inte har en 
egen tro på Gud. 

Våra sommargudstjänster 
börjar sändas via kyrkans 
Youtube-kanal den 14 juni 
till och med augusti. 

Linnea Sennehed
Pastor och föreståndare

Kyrkpicknick 
varje söndag 

17:00 i sommar!
Vi kommer att träffas 
och umgås på sön-

dagskvällar i sommar 
för alla som önskar. 

Var och en tar med sig 
eget fika så blir det 
kyrkkaffe i det fria! 

Vad som händer och 
vart kommer att med-

delas via hemsidan 
och på Facebook  

i god tid. 
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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  
William Wengelin 073 - 352 72 75
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

Alla kulturprogram sker i samarbete med  

Ansvarig utgivare:  Linnea Sennehed 
Cover: Thumbnails från våra inspelningar
Layout: Mika Juurikivi 

Församlingsnytt

Hemgångna

Namn Åke Berglund
Född 1948.12.24
Död 2020.03.24

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

Nya medlemmar
Åke & Monica Berglund

Utträde
Mathilda Bosson

utflyttad

Oskar Nilsson
på egen begäran

Det råder fortfarande en stor osä-
kerhet kring våra sammankomster 
i höst. Här kommer information om 
den närmsta tiden i sommar. 

Söndagen den 14 juni 18:00 har vi 
församlingsmöte via Zoom. För att 
delta behöver du ladda ner appen 
Zoom till din mobil eller dator. Mer 
information finns på vår hemsida.

Onsdagar 9:30 möts vi till bön vid 
kyrkan. Om vädret tillåter kan vi gå 
till  utsikten eller någon annan plats 
i närheten och läsa Bibeln, be och 
umgås. Vid dåligt väder sitter vi ut-
spridda i församlingsvåningen.

Torsdagar 18:00 har vi bön i försam-
lingsvåningen men sitter utspridda.

Söndagar 10:30 sänds gudstjänster-
na  på vår Youtube-kanal och 17:00 
har vi kyrkpicknick.

Församlingsdag lördag 29 augusti   
Vi vill att ni sparar detta datum. För 
närvarande planerar vi för detta och 
mer information kommer senare.

Hjärta till Hjärta har stort behov av 
volontärer i sommar. Hör av dig till  
0141-524 10
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Församlingsledningen
På vårt administrationsmöte 
den 15 mars blev vår försam-
lingsledning (äldste/styrelse) 
kompletterad med Nils-Erik An-
dersson och Kenneth Söderman. 
Vi hälsar dem välkomna till vår 
gemenskap och till den viktiga 
uppgift vi har i vår församling. Vi 
behöver alla Guds ledning i tankar 
och beslut. 

I vårt senaste möte har vi gjort en 
korrigering. Mika har en tjänst som 
finansieras delvis med medel från Ar-
betsförmedlingen och de har krävt 
att han då inte kan vara med i sty-
relsen. Vi uppskattar Mika som en av 
oss och har därför adjungerat honom 
vilket innebär att han deltar som tidi-
gare, men utan formell beslutsrätt. 

Våren har verkligen varit annorlunda 

och pandemin har påverkat hela för-
samlingen och naturligtvis också vårt 
arbete. Vi har haft digital träff i april, 
men valde att samlas med respekt-
fullt avstånd i vårt majmöte.

År 2016 skapades ett dokument – en 
målbild – där vi ville beskriva vårt 
hjärta och vår önskan inför framti-
den. Dokumentet skapades i bön och 
samtal med hela församlingen med 
fokus på Gudstjänst, Upplevelse, Om-
sorg, Växande och att vara Utåtriktad. 
Begreppen Plantskolan, Oasen och 
Förrådshuset blev formulerat i års-
högtiden i januari 2018 med devisen 
”Vi är en församling som SYNS, VÄXER 
och GER LIV”

I det vi gör vill vi att dessa ledord ska 
påverka beslut och inriktning. På vårt 
administrationsmöte nämndes om 

att vi som församlingsledning skall 
träffas och samtala om vikten av att 
vara en församling för alla generatio-
ner och det är ett led i tillämpningen 
av målbilden som vi ser fram mot att 
kunna presentera för församlingen.

Våra pastorer, med Linnéa som ledare, 
gör ett fantastiskt arbete för att skapa 
gudstjänster i digitala media och på 
så sätt söka bibehålla en gemenskap 
med förkunnelsen i fokus. Även våra 
bönetillfällen har bibehållits i föränd-
rad form och nu kan vi också samlas 
till bön fysiskt på torsdagskvällarna.

Låt församlingen, våra pastorer och 
församlingsledningen vara ditt dag-
liga böneämne och ha också med 
församlingen i ditt regelbundna gi-
vande. 

Conny Henricson

Conny Henricson

Daniel Persson

Linnea Sennehed

Anders Axene Margot Alvarsson

Kenneth SödermanNils-Erik Andersson

Mika Juurikivi
Adjungerad
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Kristider kan utmana oss positivt
Under coronapandemin har vi fått 
tänka om på flera sätt i våra verk-
samheter.

Babysången flyttade ut till Stads-
parken. Vi fick byta namn till 
Småbarnssång eftersom vi fick nya 
små besökare i olika åldrar till vår 
sång- & gemenskapsstund. Det har 
varit ett  mycket uppskattat inslag i 
parken. 

Andakterna har vi sänt på vår Face-
booksida och även gudstjänster på 
Youtube. Detta har gett oss fler ny-
fikna följare och ”virtuella” deltagare.

Bilderna nedan är från våra inspel-
ningar.

Foto: Linnea Sennehed

Foton: Kjell-Åke Boberg



6

Pingstkyrkan på 
webben

Under den senaste tidens 
coronapandemi har många 
upptäckt nyttan med vår när-
varo på Internet. På vår hemsi-
da finns all viktig information 
samlad. När vi inte kunnat 
samlas till gudstjänster har 
man ändå kunnat följa med i 
våra sändningar på Youtube 
och Facebook.
För att komma åt sändningar-
na söker du på Youtube eller 
Facebook efter ”Pingstkyrkan 
Motala”. Då hittar du våra ka-
naler. 
På Youtube lägger vi upp 
gudstjänsterna - både de som 
är live och eventuella förin-
spelade möten. Andakterna 
sänds via vår Facebooksida.  
Tryck på 

KLICKA HÄR    för mer info.

Du kan titta på andakterna 
direkt här på vår hemsida ge-
nom att klicka på bilden i vårt 
Facebookflöde enligt bilden 
till vänster. Kommentarmöj-
ligheterna där är dock be-
gränsade. Vi rekommenderar 
att du går in på Facebook 
och deltar i andakten där. Då 
är det lättare att dela böne-
ämnen och skriva frågor och 
kommentarer. 

Även under gudstjänsterna 
kan du delta aktivt med kom-
mentarer och böner. Detta 
fungerar bäst om du använ-
der Youtubes egna app eller 
ser sändningen från deras 
hemsida. Vid frågor kan du 
kontakta Mika 070-511 84 41.
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Vår ekonomi

Den pågående pandemin begrän-
sar våra offentliga gudstjänster. Det 
innebär att gudstjänstfokus är web-
baserade tillfällen med bibelsamtal 
och bön i veckorna och med mera 
traditionell gudstjänst på söndag 
fm. Det vi märker är att givandet 
påverkas och som framgår av ned-
anstående presentation låg vi efter 
budget per 2020-04-30. Vi har ännu 
inte rapporten för maj och hoppas 
att den kan visa att vi åtminstone un-
der den månaden håller budget. Det 
innebär att vi behöver ta ikapp ca 47 
tkr under förutsättning att vi sedan i 
fortsättningen kan klara av de kom-
mande månadernas insamlingsmål.

Vår församlingsledning har be-
slutat att korttidspermittera våra 
pastorer med 20 % för perioden 

juni-september, eventuellt kortare 
tid, eftersom uppgifterna begränsas 
när vi inte kan ha gudstjänsterna på 
vanligt sätt. Detta är en möjlighet vi 
har fått genom bidrag från Tillväxt-
verket och som endast påverkar vår 
personal marginellt samtidigt som 
församlingen får minskad kostnad 

med ca 40 tkr. Men denna åtgärd be-
gränsar inte vårt behov av att komma 
ifatt med vår ekonomi på vanligt sätt 
genom ökat givande och genom att 
minska våra övriga kostnader. Gör 
vad du kan för att förbättra försam-
lingens ekonomi. 

Resa till Sydafrika

Stort tack till er alla för de 10 000 kr 
som vi tillsammans kunde samla in 
och skänka till Give a Child a Family 
i samband med vår resa i vintras. Det 
fanns ett stort behov av kläder och 
skor till barnen. Detta inhandlades 
på plats. Det blev så uppskattat och 
Monica som startat centret i staden 
Margate hälsar och tackar er alla! 

Familjen Spetz - Linda, Petter, Olle 
och Nils tackar
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Bjärka 20 ställer om – tonårsläger på hemmaplan
Vi ungdomspastorer och ungdoms-
ledare i Östergötland har noga följt 
händelseutvecklingen i samhället 
med anledning av Covid-19. Nor-
malt sett brukar vi arrangera det 
årliga tonårslägret på Nya Slottet 
Bjärka-Säby, men detta år tänker 
vi om. Vi kommer ha ett läger ge-
mensamt fast var stad för sig. 

Hur går det ihop? Alla städer kom-
mer ha ett gemensamt schema. Vi 
kommer tävla mot varandra i episka 
tävlingar, delta på aktuella och vikti-
ga seminarier digitalt och ha stunder 
inför Gud tillsammans. Däremot kom-
mer ungdomsgrupperna vara i den 
stad de kommer ifrån. För Motalas del 
kommer vi utgå från Pingstkyrkan. 
Skulle andra orter från vårt närom-
råde vilja haka på, kommer de också 
utgå från Pingstkyrkan Motala. I prak-
tiken är det gemensamt, så till vida 
att vi har gemensamma hållpunkter 
under dagen, men ändå var för sig, 

Motala kommer vara en grupp som 
tävlar, äter och möter Gud tillsam-
mans. 

Bjärka 20 kommer äga rum v. 30, från 
måndag kväll till fredag kväll. Priset 
för årets Bjärka är kraftigt nedsatt, 
150 kronor! I det priset ingår allt du 
behöver, mat, middag och fika. Över-
nattning sker däremot hemma med 
anledning av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. För mer informa-
tion, gå gärna in på hemsidan http://
bjarka20.heymo.se/ – eller kontakta 

William Wengelin på 0733-52 72 75 
eller william@motala.pingst.se. 

För mig har Bjärka-lägret varit en 
höjdpunkt i mitt liv. Jag har många 
minnen då jag har fått möta Gud på 
ett särskilt sätt. Det har varit en boost 
för min tro och gav mig mycket inspi-
ration inför skolan som skulle börja 
några veckor senare. Jag är övertygad 
att årets digitala läger inte är något 
undantag. Jesus är densamme; Jesus 
vill fortfarande att Motalas ungdomar 
ska närma sig honom, hans famn är 
alltid lika öppen.

Ungdomar, bjud med er så många 
vänner som möjligt!

Och församlingen, hjälp mig gärna 
att peppa våra fantastiska ungdomar 
att komma på årets viktigaste tonårs-
läger! Tillsammans leder vi ungdomar 
till livsförvandlande möten med Jesus. 
             /William
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