Motala Församling- en del av livet

i våra kyrkor

Kyrkbacken

Jul, jul, strålande jul – även i år?
VI människor tror ju ibland att väldigt mycket hänger på att vi gör rätt.
I vissa fall stämmer det ju också: en
pilot bör kunna både starta och
landa på rätt sätt eftersom konsekvenserna annars blir oerhörda, det
ligger så att säga i linje med den
förväntan vi har på en välutbildad
person som har ett ansvarsfyllt
arbete. Precis samma sak gäller
många yrkesgrupper: poliser och
läkare är ytterligare exempel på
arbeten där vi räknar med att de
som har de jobben vet vad de gör,
ens liv hänger med andra ord på att
vi kan lita på det.
IBLAND kan man frestas att tro att
detta förhållningssätt måste användas i samhället i stort. Vi måste vara
perfekta föräldrar, vi måste alltid
vara uppdaterade på de sociala
medierna, vi känner trycket av att
inte bara framstå som enastående
utan också säkert att livet ibland
skulle tänkas gå under om vi inte
förmår att bestå de prövningar som
vi, oftast själva, har utsatt oss för.
MEN VÄRLDEN går ju inte under
om vi inte förmår förmedla en bild
av dem vi egentligen inte är. Istället
kan det vara ganska befriande att
bara få erkänna sin brist och
otillräcklighet, eftersom vi alla i
grund och botten är i samma situation; det kan finnas en gnagande
känsla i oss av att vi borde kunna
göra mer och bättre.
NÄR SÅ coronapandemin tog och
lamslog världen i början av året
kom ytterligare något som lägger
sten på börda: vi kan inte leva som
vi vant oss, utan restriktioner hämmar hur vi vill leva. Till råga på allt
detta, (i varje fall när jag skriver
dessa rader i mitten av november),
verkar detta virus ha en osympatisk
förmåga att inte vilja släppa taget
utan håller världen i ett järngrepp.
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SÅ EN FRÅGA som många ställer
sig är kanske: ”Hur ska det bli med
julfirandet i år? Kommer vi att kunna ha det som vi brukar?” Om man
med julfirande menar att städa,
handla, laga mat, ordna julklappar,
samt allt det där som man kanske
brukar göra, så tror jag att det ser
ganska ljust ut. Om inget oväntat
inträffar kommer det inte att råda
någon nationell brist på vare sig
livsmedel eller potentiella julklappar. ”Kommer jag att kunna träffa
hela släkten då?” är en bra följdfråga. ”Kanske, kanske inte”, blir svaret, eftersom vi inte vet så mycket
än. Vi får helt enkelt vänta och se.
MEN ATT FIRA jul är egentligen i
den kristna traditionen inte något
som man presterar, man kan enligt
det synsättet inte fira ”bättre” eller
”sämre”, det är ingen tävling i vem
som skapat de bästa köttbullarna
eller vem som har smyckat sitt hus
med mest kulörta lampor. Visst, det
kan onekligen vara fint med både
goda köttbullar (eller motsvarande
för icke-köttätare) eller ett med fina
och många lampor smyckat hus,
men det är inte det som är huvudsaken.
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Att fira jul är att ta
emot en gåva, att Gud
gett sig själv till oss
som julklapp

SÅ KONTENTAN av frågan i rubriken blir ett rungande ”JA”. Så länge
som jorden fortfarande finns till så
finns det anledning att fira en strålande jul, eftersom det som Gud gett
oss bär oss in i det eviga livet, det liv I DETTA
som vi redan här och nu kan få en
NUMMER
försmak av, där Gud har utrotat all
ondska, all sjukdom, (inklusive
Covid -19) allt lidande och där
Sid. 4-6 Julkalender
döden inte längre har sista ordet.
Sid.7

Solenergi

Sid.9

Ung ledare

Sid.10

ATT FIRA JUL är att ta emot en
gåva, att Gud gett sig själv till oss
som julklapp, och att vi kan välja att
ta emot den gåvan eller att inte göra
det. Allt annat må vara trevligt och
mysigt, men det är inte det centrala.
Att ge gåvor till varandra är också
det något vackert, och det är
egentligen bara en återspegling av
att Gud redan gett oss den största
gåvan av alla.
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Sid.15

Julens

budskap
Vinnerstad
kyrka

Unga och

orgeln

Julcafé

Saffransbullar, pepparkakor, ljus, stjärnor och en och annan tomte. Det
har kommit smygande men nu exploderar det. Vart man än vänder sig

pågår förberedelserna. Julen är i antågande. Några stönar, andra myser.
Vän av ordning utbrister: ta inte ut julen i förväg!
å något sätt är det som om vi firar två
adventstider parallellt: en Adventus Domini
–Herrens ankomst. En förberedelse att ta
emot Jesus som kom till jorden och som
kommer till oss i våra liv. Och en
”Adventus Julen”. Ordet jul har förkristna anor och lär
betyda ungefär ”fest” eller ”högtid”. Gemensamt är väl
längtan efter det som kan lysa upp mörkret, det inre och
det yttre. Den kristna adventstiden präglades från början
av eftertanke och avhållsamhet. Ja, före reformationen
var det en fastetid och är så än idag i vissa delar av
kristenheten. Tiden kallades helt enkelt för adventsfastan. Den mer allvarliga sidan av adventsfirandet ser vi
i adventssöndagarnas teman och i bruket av den violetta
färgen i textilier i kyrkan. Undantaget är första advent
som bär den vita färgen och präglas av fest och glädje.
Dagen pekar fram emot den ankomst av frid och fred
som vi längtar efter, att Jesus ska komma till en många
gånger mörk värld. Oavsett varför vi väljer att fira
advent kan vi nog alla hålla med om att det känns skönt
att tända ljus i mörkret, bokstavligt och bildligt talat.
FÖRSTA ADVENT får vara en föraning om att den fred
och frid vi längtar efter ska komma till oss. Det första
ljusets försiktiga låga och konungen som rider in på en
enkel åsna visar oss att den kommer till oss på ett sätt
som inte präglas av världslig styrka och maktanspråk.
DEN ANDRA SÖNDAGEN i advent präglas just av
detta, Guds rike är nära. Världen runtomkring oss
globalt och lokalt är orolig. Vi nås ständigt av budskap
om våld och konflikter. Maktanspråk av skiftande slag
utsätter dagligen människor för kränkningar och ofrihet.
Oförrätter möts med hat och hämnd. Guds rike som
kommer med fred och befrielse och uppmaningen att
godta varandra tänder det andra ljuset, som får ge tröst
och hopp i en svår tid
”LITA ALDRIG på mäktiga män”, står det i psaltarpsalmen på tredje advent. Troligen ett aktuellt budskap i
vilken tid vi än lever i. Makt gör något med oss människor. Det är konstaterat att det sker faktiska förändringar i hjärnan hos personer med makt. De kan, om de inte
ser upp, förlora delar av förmågan att se saker ur andras
perspektiv eftersom fokus flyttas från människor till
mål.

Johannes döparen banar väg för Herren. Han talar modigt om det som brister och hjälper oss att se klart om
vem vi vågar vår tillit till. En Gud som ger de förtryckta
rätt, rätar krökta ryggar och ger främlingar skydd. Det
tredje ljuset lyser för hoppet om upprättelse och befrielse
för människor som lider av orättfärdig maktutövning.
Kanske kan vi själva ompröva relationen till någon vi
stängt vår dörr för.
NÄR VI KOMMER till den fjärde adventssöndagen lyser
ljuset på Maria, Jesu mor. Hon ses ibland som den första
lärjungen. Maria tar emot Guds kallelse att bära det
levande ordet ut i världen när hon säger ja till att föda
Guds son. Kanske borde bilden av den blida jungfrun på
våra julkort kompletteras med bilden av den frimodiga
Maria som trots den misstro och utsatthet hon riskerar
av sin omgivning vågar
detta uppdrag. Kanhända just för
att hon inser
att det inte är
möjligt genom sin egen
kraft utan
som hon säger: ”Min själ
FOTO:PIXABAY
prisar
Herrens storhet och min ande jublar över Gud min
frälsare”…”… stora ting låter den mäktige ske med mig”.
Uppdragsgivaren, kraften och frukten är en och
densamme.
NÄR VI NU TÄNDER våra ljus och hänger vår stjärna i
fönstret, låt oss då glädjas över hur det lyser upp i vintermörkret men också låta ljuset nå vår inre längtan av ljus
och frid. Så när julaftons festligheter tonar bort och julnattens tystnad inträder får vi påminna oss om, att just
då, i ett fattigt stall, sker det verkliga julmiraklet. Gud
blir människa.
KERSTIN WETTERMARK
Diakon Råssnäskyrkan
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Advent i våra kyrkor

1:A SÖND. I ADVENT
29/11

09.30 Charlottenborgskyrkan

Högmässa

Petra Regnstrand
Anton Glans

Fikapåsar att ta med hem

utdelas efter gudstjänsten
10.00 Råssnäskyrkan

Familjemässa

Mattias Ellehammer

MiniÄnglakören, Barnkören
Claes Tilly, Trumpet
Anneli Peterson

11.00 Motala kyrka

Adventsmässa

Robert Birgegren

Sångare ur Motettkören
Annelie Eriksson

16.00 Vinnerstads
kyrka

Söndagsgudstjänst
Petra Regnstrand
Anton Glans

16.00 Motala kyrka

Familjegudstjänst

Robert Birgegren

2:A SÖND. I ADVENT

3:E SÖND. I ADVENT

4:E SÖND. I ADVENT

09.30 Charlottenborgskyrkan

09.30 Charlottenborgskyrkan

09.30 Charlottenborgskyrkan

6/12

Högmässa

Jenny Lindhe
Johannesson
Anton Glans

09.30 Råssnäskyrkan

Högmässa

Lars-Eric Norrsäter
Elisabeth Jivegård

Ulrika Jivegård, solosång
11.00 Motala kyrka

Högmässa

Lars-Eric Norrsäter
Thomas Lundmark

Adventsgudstjänst
Jenny Lindhe
Johannesson

Sång och musik med
Jenny Glans

Emma Larsson, tvärflöjt
Anneli Peterson
18.00 Lillkyrkan

Gudstjänst på 1:a advent
Kören hARMONI

Helena Skogstjärna

Fikapåsar att ta med hem

Högmässa m. Lucia

Mattias Ellehammer

Anneli Peterson
Luciakören

utdelas efter gudstjänsten
09.30 Råssnäskyrkan

Gudstjänst

Kerstin Wettermark

11.00 Motala kyrka

Högmässa

Robert Birgegren

Annelie Eriksson, sång

Anneli Peterson
11.00 Motala kyrka

Högmässa

Lars-Eric Norrsäter

11.00 Lillkyrkan

Helena Skogstjärna

Thomas Lundmark
14.00 Råssnäskyrkan

Musikgudstjänst

”Julen sjunges in”

Luciatåg med barn-

Mattias Ellehammer

och ”Nonstop”

ur Råssnäskyrkans körer

körerna ”Popcorn”

Barn, ungdomar och vuxna
Linnea Bjelksjö, Helena

18.00 Motala kyrka

Andrésson, solister

Musikgudstjänst

Emilie Ilis Hedgärd,

Petra Regnstrand

tvärflöjt

Motettkören

Gunnel Langemyr, Piano
Anneli Peterson,

Annelie Eriksson,
dirigent

JULGOSPEL
Välkommen till en
magisk kväll från

Charlottenborgskyrkan!

18.00 Lillkyrkan

körledare

16.00 Råssnäskyrkan

Music by candlelight
Mattias Ellehammer

Gunnel Langemyr

igenom i mörkret; ett barn blir
oss fött, en son blir oss given.

Årets Julgospel kommer visas
på webben, mer info om när

kommer på vår Facebooksida

och i predikoturerna framöver.

Musikgudstjänst

”Julen sjunges in”

(Se ovan:14.00)

Lucia-advents och julmusik 18.00 Motala kyrka
med kören hARMONI
Musikgudstjänst

Lars-Eric Norrsäter

Ljuset från himlen bryter

Gunnel Langemyr
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Anton Glans

Stråkensemble

18.00 Råssnäskyrkan

Råssnäskören

Petra Regnstrand

09.30 Råssnäskyrkan

Gunnel Langemyr

18.00 Lillkyrkan

Gudstjänst i adventstid
”Vägen till Betlehem”

Petra Regnstrand

Thomas Lundmark

Lars-Eric Norrsäter

20/12

Anton Glans

Gudstjänst med stora
och Små

Kyrkans barnkörer

Mattias Ellehammer

Högmässa

Musikgudstjänst

18.00 Motala kyrka

Annelie Eriksson

Adventsgudstjänst

13/12

Thomas Lundmark
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Lillkyrkan

Mariagudstjänst

Jenny Lindhe Johannesson
Gunnel Langemyr

Sång av familjen Gransö

JULAFTON
24/12

09.30 Råssnäskyrkan

Familjegudstjänst
Samling vid krubban

Julkör, barn och ungdomar
Hanna von Spreti, sång
Lena Tjäder, piano

Mattias Ellehammer
Anneli Peterson
10.30 Motala kyrka

Familjegudstjänst

Robert Birgegren
Annelie Eriksson

Julspel, kyrkans barnkörer
11.00 Råssnäskyrkan

Familjegudstjänst
Samling vid krubban

Jul i våra kyrkor
JULDAGEN

07.00 Motala kyrka

Familjegudstjänst
Samling vid krubban

Julspel, kyrkans barnkörer
Helena Skogstjärna
17.00 Motala kyrka

Julbön

Pekka O Pykäläinen

27/12

09.30 Råssnäskyrkan

Robert Birgegren

Petra Regnstrand

Robert Birgegren

Sångare ur Motettkören

solosång

Högmässa

Annelie Eriksson

07.00 Råssnäskyrkan

Julotta

Mattias Ellehammer

Högmässa

Jacob Hermansson,

Elisabeth Jivegård

Elisabeth Jivegård

11.00 Motala kyrka

Högmässa

11.00 Motala kyrka

Robert Birgegren

Högmässa

Råssnäskören

Petra Regnstrand

Anneli Peterson

18.00 Lillkyrkan

Kvällsgudstjänst

Kyrkokören

Thomas Lundmark

11.00 Charlottenborgs-

Helena Skogstjärna

Gunnel Langemyr spelar

kyrkan

julmusik på orgeln

Juldagshögmässa

Petra Regnstrand
Anton Glans

Livesändning på

Kyrkkaffe

15.00 Lillkyrkan

Psalmgudstjänst

Livesändning i

facebooksidan

församlingshemmet och på

Charlottenborgskyrkan

facebooksidan

Svenska kyrkan Motala

Motala kyrka
Svenska kyrkan Motala

”Kom och önska de

vackraste adventsoch julpsalmerna”
Jenny Lindhe

Livesändning på

Johannesson

Gunnel Langemyr

Henrik Langemyr, sång

Hanna Ulvan, sång

Livesändning på stor-

facebooksidan

bildsskärm till Motala kyrka

Lillkyrkan

och på facebooksidan

Svenska kyrkan Motala

Motala kyrka
Svenska kyrkan Motala

Thomas Lundmark
22.30 Motala kyrka

Motala Församlings verksamhet på finska

Julnattsmässa

Lars-Eric Norrsäter
Daniel Wren, sång

6/12

Thomas Lundmark

Itsenäisyyspäiväjuhla

Gemensamt firande med finskspråkiga

Jenny Lindhe

kyrkan
Julotta

Joulukirkko ja kirkkokahvit

samt Motala Kommun/Finskt

Kören hARMONI

Sångsolister

09.00 Charlottenborgs-

föreningar och samfund i Motala

Johannesson

Petra Regnstrand

25/12

Suomi 103 vuotta!

Midnattsgudstjänst

Midnattsmässa

15.00 Charlottenborgskyrkan

Finlands självständighetsdag

Gudstjänst

23.00 Lillkyrkan

23.00 Vinnerstad kyrka

SÖND. EFTER JUL

26/12

09.30 Råssnäskyrkan

Julotta

(Medverkande se ovan. 09.30)

11.00 Lillkyrkan

ANNANDAG JUL

25/12

Förvaltningsområde
20/12

15.00 Församlingshemmet Centrum

De vackraste julsångerna på finska
Kauneimmat joululaulut

Gemensamt arrangemang med finskspråkiga föreningar

och samfund i Motala samt Motala Kommun/Finskt förvaltningsområde
Julinsamling till Svenska kyrkans julkampanj.
Julkaffe
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NYÅRSAFTON
31/12

15.00 Råssnäskyrkan

Nyår i våra kyrkor
NYÅRSDAGEN
1/1

15.00 Råssnäskyrkan

Kerstin Wettermark

Musikgudstjänst
”Musik i nyårstid”

Evelina Strand,

Lars-Eric Norrsäter

Nyårsbön

Anneli Peterson

Jennie Åbrink, harpa

solosång

Anneli Peterson

SÖND. EFTER NYÅR
3/1

09.30 Råssnäskyrkan

Högmässa

Mattias Ellehammer
Anneli Peterson

09.30 Charlottenborgskyrkan

Musikgudstjänst

Högmässa
Med tankar inför
det nya året

Sångare ur Motettkören

Emma Larsson, flöjt

Anton Glans

dirigent

Thomas Lundmark,

17.00 Motala kyrka

Nyårsbön

17.00 Motala kyrka

Lars-Eric Norrsäter
Annelie Eriksson,

Lars-Eric Norrsäter

Evelina Strand, sång
orgel, piano, sång

Petra Regnstrand

11.00 Motala kyrka

Högmässa

Petra Regnstrand

Thomas Lundmark
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18.00 Lillkyrkan

Nyårsgudstjänst

”Med tankar inför
det nya året”
Jenny Lindhe
Johannesson

Gunnel Langemyr

TRETTONDEDAG JUL
6/1

09.30 Råssnäskyrkan

Högmässa

Robert Birgegren
Anneli Peterson

Linn Persson Lidholm,
solosång

11.00 Motala kyrka

Musikgudstjänst

Petra Regnstrand

Församlingen sjunger
julsånger med
Motettkören

Annelie Eriksson

Thomas Lundmark
16.00 Vinnerstad kyrka

Musikgudstjänst

Petra Regnstrand
Musikensemble

18.00 Lillkyrkan

Trettondedagsgudstjänst

Helena Skogstjärna

Gunnel Langemyr

För övriga mässor och
gudstjänster

Se annonsering i Motala Tidning/Östgöta
Correspondenten eller på vår hemsida:
www.motalaforsamling.se
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Solenergi på

SVENSKT KLIMAT

Griftegården

IDEALISKT

Kalla temperaturer
har en positiv

TEXT: MIA LUNDGREN, DANIEL KULLMAN, NIKLAS BEGTSSON FOTO: PIXABAY

Griftegården i Motala vill kontinuerligt vidareut-

inverkan på pane-

veckla sitt miljöarbete. Ett långsiktigt mål i Grifte-

lernas elproduktion

gårdsförvaltningens miljöpolicy har varit att produ-

och ett reflekteran-

cera egen el med hjälp av solceller, inte bara för att

de snötäcke gör att

få lägre utgifter, utan framförallt för att minimera

solinstrålningen kan

miljöbelastningen och främja miljövänliga insatser.
Miljöpolicy
Att producera egen el med
hjälp av solceller går hand i
hand med Svenska kyrkans
miljöpolicy - att bedriva ett
aktivt miljöarbete och ta
ansvar för verksamhetens
miljöpåverkan på sin omvärld. Förutsättningarna
var fantastiska då flera av
våra byggnader har platta
tak så processen sparkades
igång. - Trovärdighet och
ansvar är två viktiga faktorer. Vi ställer krav på andra
aktörer när vi gör upphandlingar och då vill vi självklart
visa att vi själva vill bidra och
dra vårt strå till stacken berättar griftegårdschef,
Daniel Kullman.
Reducerade elkostnader
Under vintern 2020 har
236 solpaneler monterats
upp på ekonomi-, kontorsoch garagebyggnader och i
början av maj togs systemet
i bruk. Daniel räknar med
att på ungefär 9 år har solcellspanelerna betalat av sig
och därefter förväntas
solcellerna ge kraftigt reducerade elkostnader. Niklas
Bengtsson plockar fram
stapeldiagram, som visar
att sedan solcellssystemet
togs i drift t.o.m. sista augusti har Griftegården varit
självförsörjande på el så när
som på två dagar.

Svenskt klimat- idealiskt
I våras kom det ny forskning som säger att vårt
svenska klimat är idealiskt
för att producera solel trots
att vi har långa vintrar och
korta somrar. Kalla temperaturer har en positiv
inverkan på panelernas
elproduktion och ett
reflekterande snötäcke gör
att solinstrålningen kan
vara mycket intensiv
vintertid. Med detta i
åtanke ska det bli intressant
att se hur staplarna kommer att se ut i vinter.
Dröm om utökning
Daniel berättar också att
han har en dröm om att
utöka vårt solcellsbestånd
på flera av våra byggnader.

vara mycket

intensiv vintertid.

Vi vill dra vårt strå till
stacken inom miljöarbetet.

Kyrkklockorna
ljuder som vanligt
TEXT: ANNELIE ERIKSSON FOTO: MALIN STREHLIN

KLOCKSPELET i Motala kyrka ljuder lugnt och
vackert över stan med varierande koralmelodier,
varje dag när klockan slagit nio, tolv respektive arton.
Spelet består av 17 klockor i olika storlekar placerade i kyrktornet och styrs av en slags speldosa med
stansade melodirullar, som sätts igång automatiskt
vid rätt tidpunkt. Rullarna i
speldosan byts ut under årets
gång, så att melodierna passar
in i kyrkoåret.
Under adventstiden spelas
t.ex. ”Bereden väg för Herran” (Sv.ps. 103) och redan till
Juldagen byts rullen ut för att
bl.a. spela ”Var hälsad sköna
morgonstund” (Sv.ps. 146).
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KRUBBVISNINGAR
FÖR BARN & UNGA
TEXT: ÅSA MUNTHER FOTO: ÅSA MUNTHER

FOTO: PIXABAY

ENKELT JULPYSSEL - SPRITSADE PEPPARKAKOR
Stressa ner och julpyssla enkelt i jul.

Det går alldeles utmärkt att köpa färdiga pepparkakor OCH
kristyr på tub. Eller baka egna pepparkakor och tillverka din
kristyr. Sedan är det bara att sätta igång med kreativiteten.
DU BEHÖVER
Pepparkakor
Kristyr
Tålamod

GÖR SÅ HÄR
Välj pepparkakor
Spritsa mönster med kristyr
Låt torka, ät eller använd som
dekoration!

Bjuder in till julens mysterium
I december, sedan nästan 30 år tillbaka, kommer förskolor och särkolan för att få vara med om julens mysterium. Runt 130 barn, 70
personal fördelat på 20 visningar besöker Råssnäskyrkan när vi
bjuder in till krubbvisningar.
2000 år bakåt i tiden
Vi förflyttar oss 2000 år bakåt i tiden, till Nasaret där den unga
flickan Maria får besök av Ängeln Gabriel. Han säger att Gud har
valt ut Maria till att föda ett litet barn, Guds egen son.
Fantasi, rörelse och sinnen
Tillsammans med Josef måste hon gå till Betlehem fast det snart är
dags för barnet att komma. De vandrar på dagarna och försöker
hitta en skyddad plats till natten. När de väl kommer fram till Betlehem finns det ingen plats inomhus för dem. De får bo i ett enkelt
stall och där händer något fantastiskt, Jesus föds. Änglar, herdar, får,
kameler och vise män med doftande gåvor, hälsar på hos den lilla
familjen i stallet. Med fantasi, rörelse och våra sinnen upplever vi
julens glada evangelium.

JULFIKA

- Ur serien Kyrkkaffe

Visst är det

Det doftar jul!

tur att Jesus

Boken Julfika är full

föddes så att

av recept från kök
och församlingshemskök runtom
i Sverige. Boken innehåller
recept både på bröd, bullar
och kakor.

BOKTIPS!

vi får fira jul.

FÖR DIG SOM VILL BAKA!

Redaktör: Anna Braw

Foto: Magnus Aronsson m fl
Form: Maria Manneberg
LIBRIS

OBS!

Kalendern kan komma

att ändras beroende på

utvecklingen av Covid –19

JULSPEL I LILLKYRKAN

JULAFTON 24 DECEMBER
11.00 Familjegudstjänst
Samling vid krubban

Julspel av Lillkyrkans barnkörer
”Popcorn och ”Nonstop”.

Gudstjänsten livesänds på Lillkyrkans
facebooksida:
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Lillkyrkan Svenska kyrkan Motala
FOTO:GUNNEL LANGEMYR

UNG LEDARE I LILLKYRKAN
TEXT: KERSTIN LILJA FOTO: KERSTIN LILJA

Ungdomar som har konfirmerat sig får erbjudande om att bli
ung ledare i konfirmand eller barnverksamhet.
Barngruppsledare
De elva ledarna i våra två pysselgrupper finns för att hjälpa barnen och ge dem tid. Ledarna kommer i god tid för att plocka
fram material och stannar för utvärdering och kommer med
pysselidéer för kommande gånger.

Unga ledare i Lillkyrkan

Ger trygghet och kontakt
I våra åtta konfirmandgrupper
har vi fördelat totalt 22 unga
ledare i olika uppdrag. Den
stora uppgiften en ledare har
är att få konfirmanderna att
känna sig trygga och visa på
hur de som ledare tänker och
uppfattar olika saker utifrån
diskussioner och teman. De
hjälper till i konkreta praktiska uppgifter, läser, serverar
fika, pratar med ungdomarna
mm. En viktig uppgift som
ledare är att se gruppen och
dynamiken, är allt som det ska
med alla? När vi åker på resor
och läger är ledarna med, både
för att genomföra program
men också ge trygghet och
kontakt för konfirmanderna.
Lägerkväll
På höstlovet brukar vi ha en
”lägerkväll” för våra konfirmander med lekar, grillning,
mat, film och avslutning i kyrkan. I dessa coronatider kan vi
tyvärr inte ha det, vi blir för
många. Om alla konfirmander
och ledare i Lillkyrkan skulle
träffas skulle vi bli 97 personer. Det är med sorg i hjärtat
som vi bara har en ledarkväll i
år, fast det blir också kul.

VARFÖR ÄR DU UNG LEDARE I LILLKYRKAN?
Tea:

Jag är här för gemenskapen, att få komma
ut och träffa nya vänner.

Sofia gör ansiktsmålning

Utan de unga ledarna
skulle det bli väldigt

tråkigt, det är ledarna

Ninja:

För att det är så kul!

Axel:

För att utvecklas som person och träffa
nya människor.

som gör att allt blir så
kul när vi träffas i alla

Hugo:

Jag hängde på kompisar till Lillkyrkan och
upptäckte hur kul det var.

grupper

Nellie:

Här får jag erfarenhet i ledarskap och
teambuilding.

Ludwig:

Jag är ung ledare för att jag gillar att
hänga i nere i Lillkyrkan och jag gillar att
hjälpa till med saker. Jag är också ung le-

Livserfarenhet och intyg
De unga ledarna får ingen
ekonomisk ersättning men de
får med sig bra livserfarenhet
och intyg från våra ledarutbildningar och uppdrag. De
får också träffa alla kul människor och så har vi toppenbra
träffar med ungdomsgruppen
där vi ledare får umgås och ha
det bra. Utan de unga ledarna
skulle det bli väldigt tråkigt,
det är ledarna som gör att allt
blir så kul när vi träffas i alla
grupper.
KERSTIN LILJA
Församlingspedagog
Lillkyrkan

dare för att få vara med om konfirmationen en gång till, man får liksom uppleva
allt igen, mycket av anledningen till att jag
är ung ledare i Lillkyrkan är också för att
få hänga med Kerstin och alla igen, Lillkyrkan blir ju liksom som en andra familj.

Tro, hopp

och kärlek
är viktigt i
livet!
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Julens budskap
För några år sedan frågade jag Robin, 10 år, vad som var den bästa julklappen han fått.

Han svarade: På Harry Potter- filmen har jag sett hur Harry Potters kusin, skrek när han
fick 37 julklappar: ”Jag vill ha mer! Jag fick ju 38 förra året!”. Men så tänkte inte jag, sa

Robin. Jag ville ju ha några julklappar förstås, men jag fick ju en lillasyster strax för jul och
det var den bästa julklappen!

JAG tror att julens budskap är, att Gud kom hit till jorden,
som ett litet barn för att påminna oss om hur viktig en liten
lillasyster är, hur viktig kärleken är, hur viktiga våra
medmänniskor är!
OCH JULEN 2020 mitt i en pandemi, är det ännu viktigare
än någonsin att påminna oss om de människor; släktingar
och vänner som är viktiga för oss. Kanske kan vi inte träffa
dem fysiskt denna jul, men vi kan ändå ha en kärleksfull
gemenskap med dem.
Jag tänker på min svärmor i Blekinge. Om vi inte vågar ta
hit henne, får vi göra som på vår yngsta sons konfirmation,
och på vår äldsta sons 20-årsdag 2020, sitta vid middagsbordet och ha farmor med på högtalartelefon och höra
hennes underbara blekingska! Det är kanske det som är den
bästa julklappen, inte de materiella paketen!

DET är detta som Gud vill påminna oss om, tror jag, att vi
är aldrig helt ensamma, det lilla Jesusbarnet, ljuset i mörkret, finns alltid med oss; genom ett julkort, ett telefonsamtal, också genom julminnen där de som är änglar nu finns
med oss. Vi är nog många som delar minnet av julottan
eller midnattsmässan, i en kyrka fylld av ljus, där vi fick
höra Jesaja 9:2 läsas, en text som särskilt passar in år 2020:

"Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,
ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett

ljus skina klart", "Ty ett barn blir oss fött, en son blir
oss given" (1982 års översättning).

JENNY LINDHE JOHANNESSON

Präst i Motala församling

Vi är aldrig helt ensamma, det
lilla Jesusbarnet, ljuset i mörkret,
finns alltid med oss; genom ett
julkort, ett telefonsamtal, också
genom julminnen där de som är
änglar nu finns med oss.
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En liten Ängel

Gud kommer nära
”Håll avstånd”. Det har väl varit en av de vanligaste uppmaningarna under året som har gått. Och just därför har
vi hela tiden behövt tala om behovet av att upprätthålla
närhet. I coronakrisens början talade alla om social
distans. Men någon gång under resans gång så började
många av oss i stället tala om fysisk distans, för det blev
så tydligt att det var just den sociala närheten som vi
behövde upprätthålla.
Avstånd och distans är ett uttryck för människans stora
brottning med Gud. Hela Bibeln är full av rop på Gud:
”Var är du?”, ”Varför svarar du inte när jag ropar?”
Bönens början tycks snarare vara upplevelsen av Guds
frånvaro än av Guds närvaro.
Jesusberättelsen, som börjar med det lilla barnet i krubban, är en berättelse som försöker få oss att se att Gud är
nära, i det lilla. När människor kanske mer har försökt
att framkalla upplevelsen av Gud i det storvulna så kommer Gud själv i ett litet barn. Och människor samlas runt
honom, kring krubban. Fattiga och rika, gamla och unga.
Och djuren. Och änglarna.
Men hyllningarna vid födelsen leder inte Jesus till
kungatronen, han leds till korset. Återigen tar Guds
närhet plats där vi inte anade det, i nederlaget.
Efter uppståndelsen, i slutet av Jesusberättelsen, lämnar
han jorden, från himmelsfärdsberget. Också den berättelsen handlar om närhet. Genom sin heliga Ande finns
Gud ännu närmre oss än vi kan föreställa oss. Guds Ande
andas i oss och med oss.
Vi behöver de många bilderna för att med hjärtats språk
kunna höra, se och ta till oss hur nära Gud är. Försök att
någon gång under julen, i tanke eller i handling, hålla ett
barn i famnen. Titta barnet i ögonen och se hur de är som
fönster som vetter mot oändligheten. Gud i dig och Gud i mig.
Gud i medmänniskan. Gud i Jesus, barnet i krubban.
Jag önskar er alla en god och välsignad jul!

har fått änglavingar

TEXT: MALIN STREHLIN FOTO: PIXABAY

Under september och
oktober arrangerade
Motala församlings
förskolor Ängeln,
Krubban och Pärlan

Walk of hope

till förmån för

Höstens promenader
vandrades av barn, föräldrar
och personal till minne av
August Strehlin 6 år, som
gick på förskolan Ängeln.
Sommaren 2018 fick han
sina änglavingar efter två
års kamp mot en höggradig
hjärntumör. Promenaderna samlade totalt in 4000:-, pengar som
möjliggör vidare forskning för att bekämpa cancer hos barn.

Run of hope

FÖR TREDJE året i rad arrangerade Rikard Hanning tillsammans med

Löpargänget i Motala och Motala
församling årets Run of hope till
förmån för barncancerfonden.

Årets lopp Motalalöpare för barn-

cancerfonden samlade totalt in
10 500:- !

Julens

Tänd ett

Nu finns äntligen

På

bokbord

MARTIN MODÉUS
biskop i
Linköpings stift

BARNCANCERFONDEN

våra populära
glasänglar och
reflexänglar mm.
att köpa på
Motala kyrkas
bokbord.

virtuellt ljus
BÖNEWEBBEN
kan du tända ett
virtuellt ljus och
skriva en bön för
någon du tänker på.
Gå in på

FOTO: STEVE NYSTRÖM

be.svenskakyrkan.se
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Vinnerstad kyrka
ett arv från en svunnen tid, men också en levande kyrka

N

TEXT: PETRA REGNSTRAND FOTO: JAN GUSTAVSSON

ÄR BIRGITTA Birgersdotter,
sedermera den Heliga Birgitta,
och hennes nyblivna make Ulf
Gudmarsson år 1316 bosätter sig på
lagmansgården Ulfåsa, då har Vinnerstad kyrka, alldeles i närheten, redan
hunnit bli 150 år gammal. Det är en
svindlande tanke, men också en påminnelse till oss idag om att vi lever i en
bygd där den kristna traditionen är lång
och djupt rotad.

Stora delar av den
äldsta kyrkan är
bevarad

VINNERSTAD KYRKA byggdes under
perioden 1150-1199 och bestod ursprungligen av en långsmal, rektangulär
kyrkobyggnad i sten, försedd med ett
ännu smalare kor. Under senare 1400tal byggdes kyrkan till, men den
ursprungliga kyrkan användes som utgångspunkt för tillbyggnationen, vilket
innebär att stora delar av den äldsta
kyrkan faktiskt är bevarad. Särskilt
intressanta är kalkstensmurarna, valven
och muröppningarna, som utgör en
viktig källa till kunskap om medeltida
byggnadstekniker.
I SAMBAND med medeltida ombyggnation under åren 1350-1499, så valvslogs också den romanska kyrkan och
försågs med kalkmålningar. Kanske
kom inspirationen till dessa valv och
takmålningar från den Klosterkyrka
som år 1430 invigdes i Vadstena?

PRECIS som i Klosterkyrkan så rör det
sig om ornamentik i form av växtslingor
på pelarna och i valvbågarna, men i
Vinnerstad kyrktak finns det också bildDopfunten är mer än 700 år gammal. och figurmålningar.
- Jag brukar ibland stryka med fingrarna
över den nötta stenen på dopfunten och
tänka på alla de människor som har samlats omkring den till dop, var och en med
sin egen alldeles unika historia.
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Petra Regnstrand

TROLIGT är att även kyrkans övriga
tak och valvbågar en gång varit helt
bemålade. I dessa områden kan det idag
endast skönjas rester av så kallad
schackrutemålning och figurer föreställande en biskop i fotsid dräkt, samt ett
motiv med Samson och lejonet.

PREDIKSTOLEN på kyrkans vänstra
sida är tillverkad år 1642, men dess målning härrör från 1700-talet. Trappstegen som leder upp till den är nött av
prästfötter under fyrahundra års tid.

Troligen har hela korets tunnvalv en gång
varit bemålat. De medeltida målningar som
idag återstår visar bland annat Jesus Kristus
som världens domare omgiven av musicerande änglar samt Jungfru Marias himmelsfärd och kröning.

JA, Vinnerstad kyrka är en riktig liten
historisk pärla, men samtidigt är det
också en i allra högsta grad levande
kyrka. Söndagsgudstjänst firas en gång i
månaden och i samband med de större
helgerna. Under sommarmånaderna är
det gudstjänst varje söndag, ibland
utomhus i kyrkparken, så kallad
”Sommarkyrka”. Vinnerstad är också en
älskad och ofta använd kyrka för dop,
vigslar och ibland även begravningar. På
sommaren inbäddad i den lummiga
grönskan och omgiven av de gyllne fälten. På vintern stämningsfull, med de
levande ljusen i takkronorna, som
fladdrar under de medeltida valven.
Välkommen till Vinnerstad!
PETRA REGNSTRAND
Distriktspräst Charlottenborg och
Vinnerstad

Unga lockas till orgelns magiska värld
TEXT: THOMAS LUNDMARK FOTO: THOMAS LUNDMARK

JAG minns när jag tog mina
första stapplande steg till S:t
Larskyrkan i Linköping. Jag
skulle få min allra första orgellektion vid läktarorgeln.

Precis som S:t Lars-kyrkans
dåvarande organist, Staffan
Holm (numera Krafft), berättade för mig om orgeln och om
orgelspelet när det begav sig.

”SKA JAG spela på det där stora,
fina instrumentet? Hur ska det
gå? Och ska man spela med
BÅDE händer och fötter?! Men
rätt coolt verkar det ju ändå vara.
Vi provar!”, minns jag att jag
kände och tänkte.

VILKET annat instrument kan
ensamt åstadkomma klanger
och volymstyrkor likt en hel
orkester? Och vilket annat instrument är så intimt förknippat med livets olika högtidliga
stunder? Och säg ett annat instrument där man kan spela
trio med sig själv! Och det är ju
häftigt att spela med fötterna!

SEDAN FÖLJDE ett fantastiskt
roligt år med denna nya
bekantskap. Med iver och lust
sprang jag till kyrkan och övade, var och varannan dag. Jag
blev så glad av de mäktiga och
variationsrika klangerna i vad
jag mer och mer upptäckte var
ett fantastiskt instrument.
TÄNK att lilla jag kunde få
fram så mycket ljud ensam!
Och vilken akustik! Det var ju
som på film; ”Nu låter det ju
nästan som när de gifter sig i den
där filmen!” Och minnen från
barndomens skolavslutningar
kom tillbaka, då vi sjöng ”Den
blomstertid nu kommer” eller ”Nu
tändas tusen juleljus” och orgelns
toner fyllde kyrkorummet till
den grad då inget annat hördes
eller kändes. Känslan, när jag
lärt mig spela min allra första
psalm, eller orgelstycke, glömmer jag aldrig.
DESSA FINA minnen gjorde
att jag valde att studera till kyrkomusiker, och att jag nu arbetar som detta i Motala församling. Minnena är min ledstjärna
även nu, när jag, som vuxen och
professionell, vägleder barn och
ungdomar i deras möte med
orgeln.

DETTA VILL jag att barn och
ungdomar ska få chansen att
upptäcka, och det känns både
roligt och angeläget för mig att
öppna dörren till det!
DÄRFÖR hade jag lördagen
17/10 orgelvisning i Motala
kyrka för pianoeleverna från
Motalas Kulturskola. Det var
en sann fröjd att se hur barnen
ivrigt och storögt tog in allt de
såg i kyrkan och hur de andäktigt lyssnade när jag spelade för
dem. När barnen fick frågan
om att hjälpa till medan jag
spelade, var det så många händer i luften att jag inte kunde,
eller ens knappt ville, välja bort
någon av assistenterna. Ett
angenämt problem!
NÄR BARNEN dessutom fick
prova att själva sitta på orgelpallen och spela, vilket de gjorde med en till synes outtröttlig
energi, så sjöng det i hjärtat
mitt! Deras ögon tindrade, de
tittade och lyssnade häpet och
var som uppslukade av att få
testa orgeln. Tänk att jag fick
bidra till detta!

David Lagerquist

Jag fick höra via Jonas Moberg,
pianolärare vid Kulturskolan, att
mina systrar deltagit på en orgelvisning i Motala kyrka och blev intresserad. Orgeln är ett av de bästa
soloinstrumenten och man kan
spela så kraftfullt och så många
toner samtidigt. Detta kände jag
att jag ville prova, och
att det vore roligt att
lära sig!
David Lagerquist – Orgelelev

ALLA BARN och ungdomar
med intresse för klaverinstrument är varmt välkomna att
prova att spela orgel i Motala
kyrka, och jag ser fram emot
dessa möten! Så kom och
prova att spela orgel, du också!
MED ÖNSKAN om fortsatt
glädjefyllt orgelspelande i våra
kyrkor i Motala från såväl stora
som små organister.

THOMAS LUNDMARK
Organist Motala kyrka
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Julgranen - ett paradisträd?
Doften av gran får många av oss att tänka på jul, och det
tvistas i många hem om vilken som är den bästa, vanlig gran,
kungsgran eller kanske den i plast? Men var kommer denna
tradition ifrån, att släpa in ett helt träd inomhus?
TEXT: MALIN STREHLIN FOTO: PIXABAY

TRADITIONER utvecklas hela tiden
och mycket av det som vi tycker är
typiskt för julen idag, var inte det för
hundra år sedan. Något som dock har
hängt med i flera hundra år är just
granen.
I VÅRA svenska hem blev julgranen
vanlig först en bit in på 1900-talet. Vår
tradition att ta in gröna växter i hemmet är dock äldre än så. I det gamla
bondesamhället satte man upp julstänger på gården för att markera att det var
jul. Det var granar som man skalade av
grenarna på utom i toppen, där det var
några ruskor kvar.
Det fanns även en tradition att sätta
julljusen i en stake med äpplen på, som
symboliserade Livets träd. Om man
inte hade råd med en stake kunde man
ta några grenar och dekorera dem med
ljus.

ETT AV de tidigaste exemplen på
dekorerade träd kommer från Tyskland. Under medeltiden uppförde man
ett paradisspel eftersom Adam och Eva
har sina namnsdagar 23 och 24 december. I spelet hade man ett paradisträd,
ett träd som symboliserade livets träd
som enligt skapelseberättelsen stod i
Edens lustgård. Detta paradisträd
dekorerades med äpplen. Paradisträdet
utvecklades sedan och blev till vår julgran. Kulorna vi pyntar granen med
påminner oss om frukterna i detta paradisträd, stjärnan i toppen är Betlehemsstjärnan och ljusen är Guds ljus i
mörkret.

Via föreningar, prästgårdar och skolor
spred sig sedan traditionen vidare, för
att tillslut hamna i var och varannans
hem.
Kulorna vi pyntar granen med
påminner oss om frukterna i
detta paradisträd, stjärnan i

toppen är Betlehemsstjärnan

och ljusen är Guds ljus i mörkret.

FRÅN Tyskland spred sig seden till
flera europeiska länder och dök upp
hos högreståndsfamiljer i Sverige först
under 1700-talet.
Källor:
Julboken, Verbum 2011
Traditionsboken Verbum 2012
Tradition och liv , Verbum 2015

Julen sjunges in & Samling kring krubban
RÅSSNÄSKYRKAN har sedan många år två särskilt välbesökta gudstjänster i advent- och jultid: ”Julen sjunges in”
och ”Samling kring krubban”. Vid dessa två tillfällen brukar
det vara så mycket folk att vi får utvidga kyrkorummet med
vår församlingssal. Det är många som återvänder till dessa
gudstjänster varje år, även om hen inte bor kvar i Motala
längre. Det är glädjande! Vid jul och advent blir våra traditioner extra viktiga och många av oss vill att det skall vara
som det ”alltid” har varit. Kanske blir detta extra viktigt om
mycket annat runt omkring oss inte verkar lika fast och
beständigt.
FOTO:PIXABAY

SÄKRA ER PLATS vid någon av tillfällena genom att
anmäla er till Pastorsexpeditionen:
Telefon: 0141- 21 08 10
E-post: p.exp@motalaforsamling.se
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I ÅR blir det p.g.a. Corona lite annorlunda. Vi kan inte vara
fler än 50 personer totalt samlade i kyrkan. Därmed kommer vi ha två ”Julen sjunges in” och två julkrubbor. Ni är
välkomna till ”Julen sjunges in” kl 14.00 eller kl 16.00 den
20 december och ”Samling kring krubban ” blir på julafton
kl 09.30 eller kl 11.00.

JULCAFÉ

Insamling till behövande

JULAFTON

Alla människor
har inte sitt
dagliga bröd,
samtidigt som
det finns
livsmedel i
överflöd.

FOTO: PIXABAY

Matkällan är Hela Människans sätt att bygga en bro
så att de som lever i fattigdom ska kunna få del av
överflödet.
Om du vill hjälpa till finns det möjlighet att
lämna varor, t.ex. hygienartiklar, torrvaror

FOTO:PIXABAY

Välkomna att omslutas av

och konserver i en låda inne i varje kyrka eller
direkt till Hela människan,

värme och gemenskap

Nedre Kaptensgatan 9
Motala

För att hantera årets julcafé på ett säkert välkomnar vi till två

sittningar. Begränsat antal platser vid varje sittning. Det bjuds på

Stöd
Hela Människans
arbete i
Motala
Vadstena

enkel julmat, fika och musikunderhållning.
DATUM:
TID:

Ditt bidrag behövs
www.helamanniskan.se/motalavadstena/

Bli volontär!

FOTO: PIXABAY

Hela Människan RIA Motala och Vadstena
behöver volontärer.

Torsdag 24 December 2020
11.30-13.30

Kan st
ällas in
PLATS:
Församlingshemmet, Sjögatan11
om rik
tlinjern
ANMÄLAN: Pastorsexpeditionen
a
kring C
ovid-1
0141-21 05 86
9
ä nd r a s
.
0141-21 08 10

Känner du dig ensam, orolig eller vill du bara ha
någon att dela tankar och funderingar med
i dessa speciella tider?

Volontärskapet är mycket uppskattat av såväl
personal som besökare. Volontärerna bidrar med
guldkanten i det löpande arbetet genom att på olika
sätt stötta människor som lever i en utsatt

Vi i diakonin finns till för dig i våra distrikt.
MOTALA KYRKA:

Telefon: 070-553 70 06
E-post: motalavadstena@helamanniskan.se

Lena Jansson
Jennie Moberg

livssituation.
Är du intresserad, kontakta Hela människan

OBS

14.30-16.30

TEL: 0141-20 29 21
SMS: 073– 33 111 40
TEL: 0141-20 29 23
SMS: 073-09 30 264

CHARLOTTENBORGS- Helena Borgenback
KYRKAN:

RÅSSNÄSKYRKAN:

TEL: 0141-20 29 27
SMS: 070-69 69 078

Kerstin Wettermark
Elisabet Bengtsson

TEL: 0141-20 29 90
SMS: 073-07 57 255
TEL: 0141-20 29 26
SMS: 070-63 19 768

LILLKYRKAN:

Jenny Lindhe Johannesson TEL: 070-20 08 105
SMS: 070-20 08 105

15

KNEP & KNÅP

GOD JUL PÅ OLIKA SPRÅK

FÖR LITEN OCH STOR

PARA IHOP LAND
OCH HÄLSNINGSFRAS

Engelska

Feliz Navidad

Isländska

Gleðileg jl

FÄRGLÄGG ÄNGELN
HUR DU VILL!

Tyska

Merry Christmas
Glædelig jul

Danska

Frohe Weihnachten

Spanska

-H

-MMER
-STICKA +

-GRAN +E

-V

T

U
KAN DU LÖSA REBUSEN TILL
DENNA JULSÅNG?

Följ oss på facebook
Vi har följande konton:
Charlottenborgskyrkan Svenska kyrkan Motala
Lillkyrkan Svenska kyrkan Motala
Motala kyrka Svenska kyrkan Motala
Svenska kyrkan Motala

Bli medlem i Svenska kyrkan du också!
Anmälan om inträde i Svenska kyrkan
För- och efternamn………………………………………………………….
Personnummer………………………………………………………………….
Adress………………………………………………………………………………..
Namnteckning……………………………………………………………………

12
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Motala Församling
Box 138

591 22 Motala

DISTRIBUERAS SOM SAMHÄLLSINFORMATION

Råssnäskyrkan Svenska kyrkan Motala

