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Advent i växthuset! 

Under söndagarna i advent kommer vi att sända julgudstjänster från växthuset, där helgens texter läses, 
julsånger sjungs och ett samtal om julens budskap kommer att inbjuda och utmana lyssnaren att ta emot 
julens fantastiska budskap! Vår förhoppning är att du ska vilja dela detta med dina vänner och bekanta och 
på så sätt få sprida budskapet vidare.
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Ledarsidan

Det mest använda ordet just nu?
Aldrig har väl ordet avstånd an-
vänts så frekvent som den senaste 
tiden. Vi manas till försiktighet med 
sociala kontakter och varnas för att 
komma varandra alltför nära. Även 
om vi är ett land som sedan länge 
präglats av individualism och övat 
på social distans sedan barnsben, 
så tror jag att den ensamhet och 
isolering vi upplever nu är en stor 
utmaning. 

Vi vet att Corona är en fara för hälsan 
och att vi ska göra allt vi kan för att 
undvika den. Samtidigt visar forsk-
ning att ensamhet under längre tid 
är en stor riskfaktor för att drabbas av 
andra folksjukdomar. 

Behovet av närhet är gudagiven
Varför är ensamheten så smärtsam? 
Jag tror att vårt behov av gemenskap, 
närhet och känsla av tillhörighet är 
gudagiven och nedlagd i oss av Gud. 
I Bibeln beskrivs människan som ska-
pad till Guds avbild. Människan är 
skapad till likhet med Gud som till sitt 
väsen är gemenskap. En gemenskap 
mellan Fadern, Sonen och Anden. 
När Adam och Eva sedan valde att gå 
sin egen väg istället för att följa Gud, 
brast närheten till Gud och vi kan ge-
nom Bibelns historia se hur Gud alltid 
sökt gemenskap med sin skapelse. 

Gud är inte en avlägsen makt som på 
avstånd ser ner på sin skapelse. I Jesa-
ja 57:15 kan vi läsa: Så säger han som 
är hög och upphöjd, han som tronar 
i evighet och vars namn är heligt: Jag 
tronar upphöjd och helig men finns 

hos den modlöse och försagde. Jag 
ger de försagda mod, ger de modlösa 
kraft. 

Det yttersta beviset för Guds närhet 
till sin skapelse visas i att Jesus dog 
på korset för att dra alla folk till sig 
och göra det möjligt för oss att lära 
känna Fadern. Gud beordrar alltså 
inte distans eller avstånd. Han vill 
komma oss nära och ta upp oss i sin 
kärleksfulla och trygga famn. Han vill 
förlåtelse och försoning.  Det är en 
sanning som håller och bär genom 
allt. 

Gud vill att vi ska leva i närhet till 
andra
Vi får inte låta isolering och ensamhet 
ta över. Vi behöver varandra. Innan 
Jesus lämnar jorden för att vara hos 
sin fader i himlen ber Jesus denna 
bön i Joh 17: 

Den härlighet som du har gett mig 
har jag gett dem för att de skall bli 
ett och för att liksom vi är ett, jag i 

dem och du i mig, de skall fullkomnas 
och bli ett. Då skall världen förstå att 

du har sänt mig och älskat dem så 
som du har älskat mig. 

Jesu önskan om att vi ska vara som 
en enhet och leva nära varandra är 
tydlig. Men hur lever vi i närhet och 
gemenskap i en tid då vi behöver hål-
la avstånd rent fysiskt? 

Var extra uppmärksam på behoven 
runt dig
Jag tror att omsorgen om varandra 

behöver prioriteras högt just nu. 
Även om vi inte bör bjuda hem var-
andra så finns det mycket annat vi 
kan göra för att motverka ensamhet 
och isolering. Att ringa ett samtal till 
någon kan vara ett sätt. Att bestäm-
ma tid för en promenad tillsammans, 
eller att mötas via zoom eller skype 
eller liknande. 

En sak vi börjar med nu är att erbju-
da alla som vill att gå en gemensam 
promenad på onsdagar kl. 10. Vi 
går en runda tillsammans, håller av-
stånd men delar gemenskap. 

Tveka heller inte att höra av dig till 
någon av oss i pastorsteamet eller i 
församlingsledningen om du behö-
ver ett samtal. Vi finns till hands för 
att lyssna och stödja dig i det du öns-
kar ha hjälp med. 

Gud välsigne dig! 
Linnea Sennehed
Pastor och föreståndare



3

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 
Pertti Lindeman 073 - 871 89 03 (vik. Veijjo Nikka)
William Wengelin 073 - 352 72 75
Församlingsteamet är lediga på måndagar.

Expeditionen är öppen:
Tisdagar 10:00 - 12:00

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 
Coverfoto: Madelene Boberg
Layout: Mika Juurikivi 

Församlingsnytt

Hemgångna

Namn Ulla-Britt Ericson
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Namn Lennart Wahl
Född 1923.07.13
Död 2020.08.03

Namn Sigvard Pålsson
Född 1921.06.16
Död 2020.08.16

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

Nya medlemmar
Lars-Göran Reinholdsson

inflyttad från Frikyrkan Tystberga

Sprida julglädje

Onsdagarna fram till jul kommer Jo-
siane Juurikivi och Linnea Sennehed 
att stå på stan och dela ut en julgåva 
till alla som önskar. Det är en present-
påse med lite godis, ett ljus och ett 
kort med hälsning från Pingstkyrkan. 

Förhoppningen är att få möta och 
samtala med människor och sprida 
julglädje och kärlek från Gud i en oro-
lig tid. Var gärna med och be för oss 
och dem som vi kommer i kontakt 
med. 

Dela med dig av julens 

fantstiska budskap!

JulDagen är en tidning som på 
alla sätt präglas av julens djupaste 
mening. Du möter bland annat pia-
nisten och körprofilen Putte Nelson 
som berättar om hur coronapande-
min påverkat honom, hur tron varit 
den fasta punkten mitt i krisen och 
om vad julen betyder för honom. 
Magasinet bjuder även på andra starka 
vittnesbörd, upplyftande krönikor, den 
första julen, härliga recept, julpyssel... 
Vi har beställt 500 ex av magasinet 
JulDagen och vår förhoppning är att 
du vill vara med och sprida ljus och 
julefrid i decembermörkret till andra 
motalabor! 
Du kommer kunna hämta ett antal 
tidningar i kyrkan som du sedan läg-
ger i brevlådor/brevinkast där du bor. 
Vi meddelar vilka tider man kan häm-
ta tidningar. 

Alphakurs digitalt

För dig som vill ha mer kunskap om 
den kristna tron och vill utforska li-
vets frågor. Vi kommer att mötas via 
ZOOM och se undervisning tillsam-
mans och samtala om det. Maila 
linnea@motala.pingst.se om du eller 
någon du känner vill vara med! Mer 
information kommer på hemsidan 
och facebook.
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Utomhus i sommar/höst! 

Andakter på äldreboenden
Varje månad brukar en grupp försam-
lingsmedlemmar besöka äldreboen-
den och bjuda in till en gudstjänst/
sångandakt. I våras när besöksförbu-
det trädde i kraft bestämde vi oss för 
att komma och sjunga utanför deras 
balkonger. Det blev superuppskattat 
och många fler än vanligt kom ut och 
var med på andakten. De satt i filtar 
och jackor och var så glada att det 
äntligen hände något på boendet! 
Vid ett tillfälle gick vi runt Ströms-
borg och sjöng på sex olika platser 
för att alla skulle kunna se och lyssna. 
Eftersom värmen inte riktigt kommit 
än så blev det lite kallt om fingrarna 
på gitarristerna när det blev dags för 
Pärleporten en sjätte gång =) Under 
sommaren/hösten har vi fortsatt med 
detta och vi har sett hur intresset har 
blivit större och större. Även Gos-
pel Five har varit på Strömsborg och 
sjungit i trädgården vilket uppskatta-
des mycket av dem som lyssnade. Det 
känns som att vi har haft en mycket 
viktig uppgift att sprida glädje, hopp 
och tröst i en tid då många varit 
sorgsna och lite uppgivna eftersom 
man inte fått besök som vanligt.  Bud-
skapet om frid hos Jesus och hoppet 
om ett liv efter detta har känts extra 

gott att få dela med sig av. 

Bön för Motala
Varje Onsdag sedan våren har det 
betts för vår stad uppe på Utsikten. 

Vi har samlats vid kyrkan kl. 9:30 och 
tillsammans gått upp till den fina 
plats där man kan se över stora delar 
av vackra Motala. Vi har bett för det vi 
ser och det vi kommer att tänka på. 
Skolorna, arbetsplatser, affärer, de 
olika kyrkorna i stan. Ja, det har varit 
fantastiskt att tillsammans få välsigna 
och be för människor i vår stad! 

Coronahjälpen!
I början av sommaren ansökte vi som 
församling om att få bidrag från Ra-
diohjälpen att göra något positivt 
för människor i vår stad. Vi fick 5000 
kr att köpa mat och hygienartiklar 
som sedan har delats ut via RIA hela 
människan och deras matutdelning. 
Dessutom fick vi pengar att köpa in 
20 frisbees. Vi bjöd in människor via 
vårt språkcafé och även genom inte-
grationsledarna i Motala. En Söndag 
i Augusti hade jag (Linnea) och min 
man Mattias en kurs i Frisbeegolf och 
det var ca 15 stycken som kom och 
var med. Det var en jättefin stund och 
vi fick goda samtal och mycket skratt 
=)  Text & foto: Linnea Sennehed
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Rapport från barn-
verksamheten.

Under detta mycket märkliga år så 
har vi fått ställa in och ställa om en 
hel dela av det som vi i normala fall 
tar alldeles för självklart.

En av dom sakerna är vår älskade 
julmusikal Änglahyss. Det är en stor 
sorg att inte kunna mötas tillsam-
mans för detta och framförallt möta 
drygt 700 elever, som varige år står i 
kör för att komma och höra om julens 
fantastiska budskap.

Det vi har gjort är att vi har spelat in 
en film som ska skickas ut till skolor-
na. Där får eleverna möta några av de 
karaktärer som finns i musikalen och 
på ett kreativt sätt berättas julevang-
eliet. På så sätt hoppas vi att vi kan ha 
kvar kontakterna med skolorna att vi 
kommande år får fulla hus när vi sät-
ter upp vår musikal igen! Sofia Hultin 
och Jonathan Nyqvist med teknik-
teamet i kyrkan och våra fantastiska 
skådespelare, har gjort ett strålande 
jobb för att få till detta. 

Något positivt med att ställa om är att 
man tvingas till saker som man aldrig 
hade gjort annars! En sådan sak är att 

vi från april till så långt det är möjligt 
har Babysången ute i stadsparkens 
lekpark! 

Där träffar vi mammor, som annars 
inte hade vågat komma till oss p.ga. 
rådande omständigheter. Detta gör 
att vi på ett tryggt sätt fortfarande 
kan mötas. Det kommer 5-10 st mam-
mor och en förskola varje vecka! Så vi 
är ett gott gäng som sjunger och um-
gås tillsammans. Yvonne Egberth är 
en klippa som varje vecka är med och 
leker med barnen i lekparken så att 
mammorna kan få andas ut en stund! 
Det känns fantastiskt att kunna stå 
och sjunga med barnen att Gud är 
fantastisk, att han har skapat dom 
unika och att han omsluter dom på 

alla sidor.

Varje fredag har vi haft Tweens. Det 
är barn som går i åk 3-6, ett stort och 
härligt gäng på ca 25 barn! Vi umgås 
och leker tillsammans och i slutet på 
kvällen är det andakt och bön till-
sammans. Det har kännts viktigt att 
fortsätta de verksamheter som rör 
våra barn och ungdomar, även om vi 
just nu i skrivande stund fått pausa 
samlingarna.

I dessa märkliga och svåra tider får vi 
påminnas om att Gud är densamme 
och för honom är ingenting omöjligt!

Varma hälsningar 
Madelene Boberg

Mera Gudstjänster!

Du som kanske ännu inte upptäckt 
det - så finns en hel del gudstjäns-
ter att se på Internet. Börja gärna 
med vår Youtube-kanal. Sök efter 
Pingstkyrkan Motala. Om du inte 
har tillgång till Internet får vi här ett 
tips från Ingrid och Olle Pehrsson:

TILL VÅRA SYSKON I 
FÖRSAMLINGEN!
Kanal 10 är för oss  en ovärderlig 
tillgång särskilt i våra nuvarande be-
gränsningar p g a Coronan. Där får 
vi  lyssna till många starka predik-
ningar och bibelstudier och möten. 
Normalt sitter vi hela lördagskvällar 

och lyssnar till predikningar och 
mycken sång och musik. Även un-
der veckorna sänds många fina 
samlingar. En box från Comhem 
för dem som behöver köpa kostar 
några hundringar. Sedan betalar vi 
49 kr/mån för programmen. Alltså 
ingen större kostnad  Lycka till!
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Hjärta till Hjärta är en second hand 
butik i Motala som tar emot många 
besökare varje Tisdag, Torsdag och 
Lördag då man håller öppet.  För-
utom några anställda är det mest 
volontärer som är där och hjälper till. 
En Torsdag i månaden kommer jag 
till butiken och fikar med de som är 
på plats på förmiddagen och erbju-
der alla som vill att vara med på en 

andakt. Under dessa torsdagar har 
jag lärt känna Elvi, som varje Tors-
dag tar sin morgonpromenad från 
Charlottenborg där hon bor till Verk-
stadsvägen för att hjälpa till på Hjärta 
till hjärta. 

Elvi som är medlem i vår församling 
och aktiv i den finska gruppen, har 
under 9 år kommit hit till butiken och 

hjälpt till med lite av varje. Hon har 
tillsammans med väninnan ansvar för 
krukor och blommor och ser till att 
allt ser bra ut. Hon har inget bestämt 
schema utan kommer när det pas-
sar på Torsdag fm och går hem innan 
kunderna strömmar in i butiken kl 14. 

På min fråga varför hon väljer att 
komma hit varje vecka svarar Elvi: 
”Det betyder så mycket att komma 
hit och vara bland andra människor, 
att känna att man hjälper till och är 
viktig. Jag skulle kunna se på TV hem-
ma men detta känns mycket bättre. 
Och så får jag min promenad också!”

Jag möter andra som berättar om hur 
mycket det betyder för dem att vara 
där och hjälpa till. Denna möjlighet 
finns för dig också om du känner att 
du vill! Hör av dig till Maria Lidberg 
som är butikschef så hjälper hon dig 
att hitta en passande arbetsuppgift. 

Maria Lidberg 0141-524 10
motala@hearttoheart.se 

MATKÄLLAN
Tisdagar kl. 14:30 öppnas ett fönster 
på Hela människan RIAs lokal på Ne-
dre Kaptensgatan 9 i Motala. Då står 
det några personer och väntar på att 
få en matkasse med sig. Efter ett par 
timmar kommer de sista och hämtar. 
Alla som anmält att de önskar få häm-
ta en matkasse har blivit medlemmar 
i Matkällan som det här arbetet kallas. 
I samband med att man blir medlem 
så får man en bestämd tid då man 
kan komma. På det sättet behöver 
det aldrig bli långa köer. I samband 
med att Coronapandemin bröt ut i 
våras flyttades utdelningen utanför 
så att Matkassen inte längre hämtas 
inne i lokalen. Det har visat sig vara så 
bra att det troligtvis fortsätter så även 

när smittorisken upphört. 

Matvarorna och en del andra varor 
kommer från Östenssons butiker 
i City, Väster och Verkstan. Bröd 
kommer dessutom från Ubbes och 
Råssnäsbagarn, Mixum är med och 
nyligen tillkom mat som inte går åt i 
Karin Boyeskolorna, den är tillagad i 
Karolinen i Nykyrka.

Vilka är det då som kan bli medlem-
mar i Matkällan? Det är människor 
i vår stad som har det svårt och är i 
stort behov av materiell hjälp. För 
att få bli medlem så får man inte ha 
högre inkomst än 9000 kronor. Om-
kring ett femtiotal personer är just 

nu medlemmar. Första gången man 
kommer så får man en kasse utan att 
vara medlem, men uppmanas då att 
ansöka. Det händer att socialförvalt-
ningen kontaktar RIA och frågar om 
en person får komma då det förelig-
ger behov, sedan en tid tillbaka har 
ett bra samarbete med Familjetea-
met på Vuxencentrum utvecklas och 
därigenom får många familjer hjälp. 
Kyrkorna förmedlar också kontakter. 

Efter sommaren har så gott som alla 
kyrkor i Motala en box där hygienar-
tiklar, tvättmedel, torrvaror mm kan 
lämnas. Detta är ett bra komplement 
till det som butikerna ger. I Pingstkyr-
kan står den boxen i kapprummet. 



7

Servicegrupper

Detta var det som informerades om 
i församlingsmötet den 18 oktober 
och som kommer som förslag till be-
slut i nästa församlingsmöte den 6 
december 

Servicegrupper i Församlingen - in-
formation

Vi vill med servicegrupperna samord-
na olika servicefunktioner
•	 Kyrkfika
•	 Städning
•	 Mötesvärdar

Syftet är också att få flera av våra 
medlemmar delaktiga i olika roller 

och ta anvar samtidigt som vi hoppas 
detta ska förbättra de funktioner som 
angivits ovan.

Var och en ska kunna delta i grup-
pen utifrån sina egna förutsättningar 
vilka kan variera vid olika tillfällen i 
livet. Vi tror på betydelsen av arbets-
gemenskap och att bättre lära känna 
varandra, olika åldrar, nationaliteter 
etc, 

Vi tror också att delaktigheten ska-
par en bättre vi-känsla. Grupperna 
kommer att träffas 4-5 gånger per år 
och då ha ansvar för en vecka. Un-
der den veckan fördelar gruppen de 

olika funktionerna. Vi vill också införa 
ett system för överlämnade till nästa 
grupp för att förebygga att inte glöm-
ma bort uppdraget.

Vi har gjort förslag på listor med med-
lemmar som vi önskar ska kunna ingå 
i de olika grupperna. Varje grupp be-
höver två ledare och gruppledaren 
får en viktig samordningsroll.

I planeringen har ingått:

Yvonne Egberth, Lennart Carlsson, 
Nisse Spetz, Bernt Broberg och Con-
ny Henricson

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
Offer Utfall 89 500 108 500 155 500 121 500 132 500 117 000 114 000 128 000 131 700
Offer Budget 130 500 130 500 130 500 130 500 130 500 130 500 130 500 130 500 130 500
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Församlingskassan januari - september 2020
Insamlade medel 1.098.000 kr

Totalt 76.000 lägre än budget  (-6%)

Ekonomirapport

Detta år har starkt präglats av den 
pandemi vi har i vår värld. Mycket har 
påverkats, främst möjlighet till Guds-
tjänster på ett normalt sätt. Under 
juni-augusti var en del av vår perso-
nal korttidspermitterade medan vi 
nu arbetar full tid igen.

Våra gåvor till Församlingen har under 

året varierat och generellt har vi inte 
fått in de medel som budgeterats. 
Per 30 september låg insamlingarna 
ca 76.000 kr under budget samtidigt 
som vi kan glädjas åt att vi i septem-
ber, som vi ser på bilden, har samlat 
in något över budget. Våra kostna-
der har samtidigt varit något lägre 
då verksamheten varit begränsad. 
Vi har också fått statliga bidrag med 
ca 45.000 kr vilket sammantaget 

innebär att vi kunnat begränsa vårt 
resultatunderskott till ca -5.000 kr per 
30 september.

Just nu håller vi på med budgetarbe-
te för 2021 med förhoppning att det 
året ska bli mera normalt. 

Tänk på din församling både i bön 
och vad gäller de månatliga gåvorna. 
Gud välsigne dig!
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Pingst Fisk och Får 
Så här skriver Daniel Alm: 

”År 2020 kommer förändra världen 
och också våra församlingar. I krisen 
finns många förluster och ett sunt och 
framtidsinriktat ledarskap är nu helt 
avgörande för att fånga upp den situa-
tion vi befinner oss i. Vi tror att det finns 
många som väckts över livets stora 
frågor och våra församlingar har nått 
längre ut än på länge. Samtidigt finns 
många frågor om vad som händer med 
lärjungaskapet och gemenskapen i för-
samlingen och hur vi är goda ledare. 
Pingst FF är till för att ge redskap för er 
församlingsledning att ta nya tag och gå 
framåt tillsammans med er församling.” 

Vi har som församlingsledning beslutat 
att genomföra ett program som Pingst 
fria församlingar i samverkan har erbju-
dit alla församlingsledningar. Tanken 
är att sätta igång en process där man 
funderar över vilka de stora utmaning-
arna är för oss i den tid vi lever och vilka 
möjligheter som öppnar sig för försam-
lingen. 

Namnet för programmet är Pingst Fisk 
och Får, eller Pingst FF. Man vill visa på de 
två stora utmaningarna för en försam-
ling, att söka vägar att nå nya människor 
och samtidigt vårda och ha omsorg om 
de som redan finns i gemenskapen. 

Vi har i vår församlingsledning beslutat 

oss att genomföra detta under hösten 
genom att mötas en förmiddag vid fyra 
tillfällen under hösten. Inför dessa till-
fällen läser vi givna texter och ser en 
undervisningsvideo tillsammans. Vår 
förhoppning är detta sätter igång en 
process hos oss där vi i samtal och bön 
får söka Guds vilja för tiden som ligger 
framför och att vi ska vara en gemen-
skap som både vårdar de som finns 
med och ger tron på Jesus vidare till nya 
människor. Vi kommer att presentera för 
församlingen vad denna process leder 
oss fram till. Bed gärna för oss att Gud får 
leda våra tankar och samtal. 

Linnea Sennehed

Välkommen att delta på boksamtal på zoom! Boken kan du enkelt köpa via Nya Musik 
på deras hemsida nyamusik.se. Sök på titeln ”Alla kan be” av Daniel Alm och beställ 
sen boken hem till brevlådan. 

Till första boksamtalet läser vi kapitel 1-4 och diskuterar resten av boken på det andra 
boksamtalet. Samtalen äger rum den 9 december och 7 januari klockan 19.00. Länk 
till samtalet kommer att finnas på vår facebook-sida och på hemsidan. Välkommen!

Söndagen 22 november - Bönevandring
Bönevandring i Motala längs med Varamon. Med start vid Skogsborg går du, när det passar dig under 
dagen, en sträcka på 2,5 km och ber. Det finns böneskyltar längst vägen med olika böneämnen.


