
RÅSSNÄSKYRKAN 
 GUDSTJÄNSTER 

 
Öppen kyrka 
Vardagar  
7.00-16.30  
Med vissa undantag 
 
Högmässa 
Söndagar samt helgdagar 
(vissa undantag) 
Kl. 9.30  
 
Familjemässa 
Kl. 10.00 
11/10, 29/11 
 
Vardagsgudstjänst 
Tisdagar  
Kl. 9.00   
Startar  v.36 
 
Taizémässa 
En gudstjänst med mycket  
sång och ljus. Kvällsfika 
Torsdagar  
18.30  
Startar v.36 
 
Ortodoxa gudstjänster 
Ortodoxa gudstjänster  
firas regelbundet. 

SÅNG OCH MUSIK 
 
Miniänglakören 
Klass F-2 
Lek, pyssel och sång 
Tisdagar  
13.45-14.15  Start v.35 
 Anmälan 
 
Barnkören 
klass 3-5 
Tisdagar  
15.00-16.00   
Start v.35 
 
Ungdomskören 
klass 6 och äldre 
Onsdagar  
17.00-18.00   
Start v.36 
 
Råssnäskören 
Vuxna 
Torsdagar 
19.15-20 .45 Start v.34 
 
Kontaktperson 
Anneli Peterson 
 

 
 

BARNVERKSAMHET  
 
Miniänglakören 
Klass F-2 
Lek, pyssel och sång 
Tisdagar  
13.30-16.00 
Start v.35, Anmälan 
 
Änglar 
Klass 3-7 
Mellanmål, skapande och  
gemenskap 
Torsdagar 
14.30-16.30 
Start v.36 
 
Kontaktpersoner 
Åsa Munther, 
Sara Nobrandt 
 

 

FÖRSKOLA 
Förskolan Pärlan 
Barn 1-5 år 
All placering sker via Motala  
kommun 
 
Kontaktperson 
Susanne Wernström 
 

KONTAKTPERSONER 
 
Distriktspräst   0141-20 29 18 
Mattias Ellehammer mattias.ellehammer@svenskakyrkan.se 
 
Diakon   0141-20 29 90 
Kerstin Wettermark kerstin.wettermark@svenskakyrkan.se 
 
Diakoniassistent   0141-20 29 26 
Elisabet Bengtsson elisabet.bengtsson@motalaforsamling.se 
 
Kyrkomusiker  0141-582 52 
Anneli Peterson  anneli.peterson@svenskakyrkan.se 
 
Vaktmästare  0141- 20 29 51 
Rikard Hanning  rikard.hanning@svenskakyrkan.se 
 
Församlings- 
pedagoger  0141-582 51 
Åsa Munther   asa.munther@svenskakyrkan.se 
Sara Nobrant  saranobrant@svenskakyrkan.se 
 
Barnledare  0141-582 53  
Anita Henell  rassnaskyrkansoppnaforskola@motalaforsamling.se 
Therese Ringman  rassnaskyrkansoppnaforskola@motalaforsamling.se 
 
Rektor fsk. Pärlan 0141-20 29 41 
Susanne Wernström forskolechef@motalaforsamling.se 
 
Förskolan Pärlan  072-450 78 60, MOB: 073-435 95 00 
   parlan@motalaforsamling.se 

KONFIRMATION 
Konfirmander födda –06  
Tre grupper att välja på- 
Onsdagar 1 gång/vecka 
Söndagar 1 gång/ månad  
V.24-26 sommarkonfirmander 
Inskrivning v.37, 9/9   
15.30-16.30 
 
Kontaktpersoner 
Åsa Munther, Mattias Ellehammer 
 

UNGDOMS-
VERKSAMHET 
 
KU- Kyrkans Unga 
Klass 8 och uppåt 
Torsdagar 
18.30-20.30 
Start v.36 
 
Kontaktpersoner 
Åsa Munther 
Mattias Ellehammer 

ÖPPNA FÖRSKOLAN 
Måndagar 
8.30-11.30 
12.30-15.30 
Fredagar 
8.30-11.30 
12.30-15.30 
Start 14/8 v.33  
 
Kontaktpersoner 
Anita Henell 
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VUXENVERKSAMHET 
 
Samtal om kommande 
söndags tema 
 
Tisdagar 
9.00 
Torsdagar 
17.30 
 
Kontaktpersoner 
Kerstin Wettermark 
Mattias Ellehammer 

H2O 
Stilla stund, livsnära  
samtal och skapande 
(för vuxna) 
Tisdagar 
22/9 
6/10 
20/10 
3/11 
 
Kontaktpersoner 
Kerstin Wettermark,  
Åsa Munther 

17/11 
1/12 
15/12 

PAUSADE VERKSAMHETER  
P.G.A. COVID-19 
 
Studiecirkel 
 
Råssnäskyrkans  
syförening 
 
Råssnästräff 
 
Stickcafé 
 
Kontaktpersoner 
Kerstin Wettermark 
Elisabeth Bengtsson 
 
Dessa verksamheter kommer 
att starta så snart situationen  
tillåter. 



 

YTEYSTIEDOT 
 
Pappi    
0141-20 29 13 
Pekka O Pykäläinen   
pekka.pykkalainen@svenskakyrkan.se
  
Erkki Vunnel                      
072-182 95 80   
erkki.vunnel@comhem.se 
  
Lea Hiltunen                        
070-489 06 73 

SJUKHUSKYRKAN 

Kontaktpersoner 
 
Sjukhuspräst  0141-20 29 08 
Robert Birgegren  robert.birgegren@svenskakyrkan.se 
 
Diakon   0141-20 29 21  
Lena Jansson  lena.jansson2@svenskakyrkan.se 
 
Sjukhuskyrkans exp.  010-104 75 07 (telefonsvarare) 

SVERIGEFINSK VERKSAMHET 

Sjukhuskyrkan på Motala  
lasarett finns till för dig som pati-
ent, anhörig eller personal. Vi 
finns till för dig som  
 
* vill ha någon att prata 
 med  
* behöver någon som  
 lyssnar  
* vill fira nattvard eller en-
 skild andakt  
* vill besöka vårt lilla rum 
 vid entré B. Du får  
           tillgång till rummet            
 genom  att kontakta oss 
 eller avdelnings-  
 personalen.  
 
Andaktsrum 
På plan 9, en våning ned från hu-
vudentrén (entré A) finns ett 
”Stilla rum”. Det är ett rum till för 
dig som är patient, anhörig eller 
personal, när du behöver en 
stunds stillhet och ro. Rummet är 
alltid öppet och är till för alla  
oavsett trosåskådning.  
 
 

Palveleva puhelin  
020-262500 
joka ilta 21-24. Voit soittaa 
nimettömänä. 
Jos koronatilanne sallii seuraa-
van toiminnan: 
 
Messut 15.00 Charlottenbor-
gin kirkossa 
18/10, 01/11, 06/12, 
20/12 Joululaulut, 25/12 
 
Raamattupiiri maanantaisin 
15.00 
Seurak.talolla, Sjögatan 9 alk. 
21/09. 
Suomenkielinen pappi 
Pekka O Pykäläinen 
072-71 89 002 

 PEKKA O PYKÄLÄINEN– 
 Suomenkielinen pappi 

Radiogudstjänst  
Genom sjukhusets radio kan du 
som är patient på avd: 10, 13, 14 
och 15 lyssna på direktsända guds-
tjänster från Motala kyrka. Hög-
mässa söndagar kl.11.00, morgon-
mässa onsdagar kl. 08.00. Från 
september till maj sänds även 
lunchmusiken på torsdagar            
kl 12.00 och musikandakten lörda-
gar kl 10.30. 
 
Teckenspråk 
För dig som är teckenspråkig finns 
möjlighet till teckentolkade guds-
tjänster och förrättningar. Tag då 
kontakt i så god tid som möjligt 
med aktuell präst eller pastorsex-
peditionen och framför dina öns-
kemål så hjälper vi till att ordna 
det. Använder Teckenspråk L. 

 

DIAKONI 
FRIVILLIGT ENGAGEMANG 
I Motala församling finns många 
sammanhang där du kan få vara med 
och bidra med just Din förmåga  och 
få del av andras.  Till exempel: vara 
med vid gudstjänster på äldreboende, 
promenera tillsammans med någon 
eller besöka någon. Vara med och  
ordna med kaffe och annat praktiskt 
vid gudstjänster, evenemang som 
Vätternrundan och Nyårsvandringen. 
Arbetet vi gör handlar om möten i 
vardagen med varandra och att vara 
Guds händer och fötter i vår försam-
ling. 
 
Vi behöver alla varandra, alla behövs, 
Välkommen med i detta viktiga  
arbete!  
 
Kontakta någon av diakonimedarbe-
tarna om just du vill vara en del av 
vårt arbete! 

SORGEBEARBETNING 
Nu erbjuder vi enskilda samtal i sorge-
bearbetning. Så snart läget med Covid-19 
tillåter kommer våra grupper starta igen.  
 
HJÄLP TILL SORGEBEARBETNING 
FÖR BARN 
 
Vi erbjuder även hjälp till sorgebearbet-
ning för barn som förlorat en nära  
anhörig.  
Kontakta: diakon Lena Jansson.  
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SYFÖRENINGAR/
DAGLEDIGTRÄFFAR/
ANDAKTER PÅ  
ÄLDREBOENDEN 
 
Vi kan p.g.a. rådande omständigheter med 
Covid-19 inte erbjuda  denna typ av verk-
samhet. Vi  kan heller inte erbjuda hembe-
sök men kan träffas för besök utomhus. 
Vi har även gärna telefonkontakt med den 
som önskar.  
 
Kontakta någon av diakonerna om du 
önskar samtal. 
 
Så snart restriktionerna lättar så kommer 
verksamheten att starta upp igen. Vi alla 
hjälps åt att hålla ut och vara rädda om 
varandra! 



 

 
 
 

Griftegården i Motala erbjuder flera olika viloalternativ. 
Allt från den traditionella platsen med gravsten till ask-
lund och minneslund. De olika alternativen skiljer sig 
lite åt när det kommer till utformning och skötsel.  
 
 

GRAVPLATS 
Gravplats med egen sten. Detta alternativ lämpar sig för 
kistbegravning eller urnbegravning. Här finns möjlighet 
att plantera växter, sätta snittblommor och lägga  
gravdekorationer, ljus etc. Griftegården erbjuder olika 
alternativ för ev. skötsel. 
 

ASKLUND 
Egen plats med sten och platta med namn. 
Detta alternativ  är för urnbegravning. 
Här finns möjlighet att lämna lösa blommor i vas. 
Ljus/lyktor och krans får placeras mellan  
15 okt-15 april. Griftegården plockar bort vissna 
 blommor och vaser. 
 

MINNESLUND 
Gemensam viloplats i minneslunden, 
utan egen  sten och namn. Detta al-
ternativ är för gravsättning av aska. 
Möjlighet till att sätta snittblommor 
och tända ljus. 
 

 
 

BIRGITTA BLICKAR FRAMÅT 

TEXT:MALIN STREHLIN  FOTO: MIA LUNDGREN/MOTALA FÖRSAMLING 

Jordbegravning med 
kista för viloplats vid       
gravplats  
Begravningsgudstjänst sker 
oftast i kyrka eller kapell men 
kan också hållas vid graven. 
Gravsättning av kistan kan ske 
genom griftegårdens försorg, 
då tar anhöriga farväl av den 
avlidna i förrättningslokalen. 
Man kan också välja att ta 
farväl vid graven, då sker bär-
ning genom att ha egna bärare 
eller bärare från församlingen. 

 
Gravsättning av aska för 
viloplats vid gravplats/
asklund 
Begravningsgudstjänst sker i 
kyrka, kapell eller annan lokal. 
Anhöriga tar farväl av den 
avlidna i förrättningslokalen. 
Gravsättning av urnan sker 
tidigast två veckor efter, anhö-
riga kan välja om de tillsam-
mans med begravningsbyrån 
eller med en vaktmästare från 
förvaltningen göra det, anhöri-
ga kan också själva utföra grav-
sättningen.  

Gravsättning av aska -                  

för viloplats i minneslund   
Begravningsgudstjänst sker i 
kyrka eller kapell. Anhöriga tar 
farväl av den avlidna i förrätt-
ningslokalen. Gravsättning av 
askan sker genom förvaltning-
ens försorg och sker under 
tiden marken inte är frusen 
eller snötäckt. När gravsättning 
skett meddelas anhöriga.  

GRIFTEGÅRDENS 
OLIKA VILOPLATSER 

 

 

 

 

Minnesgudstjänst 
i Kapellet  

Alla helgons dag den 31/10 

14.00 och 16.00 

Välkommen 

Året var 1987 då Birgitta Reutermo började arbeta på Kyrkans barntimmar och 
Öppna förskolan på Odalgatan i Motala. Året därpå 1988 började hon i Råss-
näskyrkan och där har hon arbetat kvar sedan dess. Nu är det dags att ta ett nytt 
kliv i livet och när hösten kommer börjar också tiden som pensionär. 
 
Under sina arbetsår i Råssnäskyrkan har Birgitta hunnit med många olika verk-
samheter. Hon började arbeta med Kyrkans barntimmar, senare Öppna försko-
lan, Allmän förskola, Fritids och Förskolan Pärlan. Det bästa med arbetet 
tycker Birgitta har varit alla möten med barn och föräldrar och hon kommer 
sakna gemenskapen med såväl barn som arbetskamrater. Hon har många fina 
minnen från sin arbetstid och nämner bl.a. de resor hon gjort med olika barn-
grupper. - Resorna till Astrid Lindgrens värld med fritids var roliga berättar 
Birgitta. -När Råssnäskyrkan byggdes om och vi flyttade hela verksamheten till 
paviljonger var också en annorlunda och rolig tid säger hon. 
 
Nu blickar hon framåt och ser fram emot att inte ha några tider att passa och att 
ta dagen som den kommer.  

Skogspromenad eller shopping på sta´n.  
- Skogspromenad 
Bok eller film? 
- Bok 
Kaffe eller te? 
Båda, jag börjar dagen  med en kopp te och avslutar 
den med te likaså. Däremellan blir det kaffe! 

BIRGITTA REUTERMO 

TEXT:MALIN STREHLIN  FOTO: MALIN STREHLIN 
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   TACKSÄGELSEDAGEN - DELTA I VÅR KLADDKAKETÄVLING 

 

 

I höst har Lillkyrkans eftermiddags-fritids funnits i 20 år  Till oss 
kommer ca 20-25 barn från 6-års till 4:an  varje dag efter skolan. 
Det finns möjlighet att leka inne 
och ute. Sen kan man t ex pyssla, 
rita, göra läxor, spela pingis och 
innebandy eller bara vara. Hit får 
barnen komma och leka en stund 
även om föräldrarna är hemma av 
någon anledning. 

LILLKYRKANS 
EFTERMIDDAGSFRITIDS 

20 ÅR 

På Tacksägelseda-
gen, som i år infaller 
den 11 oktober, 
tackar vi Gud för 
allt det goda som 
naturen ger. Alla de 
där små goda tingen 
som vi så lätt glöm-
mer; jordgubbar, 
äpplen, kantareller, 
solrosor, morötter, 
brödsäd, pumpor 
m.m. 
 
Vad passar då bättre 
än att ställa till med 

ett riktigt tårtkalas i 
kyrkparken? 
 
Mellan kl. 10:00-
12:00 får man lämna 
in sitt tävlingsbi-
drag i tältet utanför 
kyrkan. Man läm-
nar också in det 
recept man bakat 
efter. Klockan 12:30 
avsmakar en jury, 
bestående av an-
ställda och försam-
lingsbor i olika åld-
rar de olika täv-
lingsbidragen. 

Direkt därefter  
koras vinnarna i de 
tre olika kategorier-
na; ”Godaste kladd-
kakan”, ”Mest fanta-
sifulla kreation” 
samt ”Vinnare i barn
- och ungdomsklas-
sen upp till 18 år”. 
 
Välkommen med 
ditt bidrag! TÄVLINGSKATEGORIER 

1.Godaste kladdkakan 
2.Mest fantasifulla kreation 
3.Barn och ungdomsklassen  
    (upp till18 år) 

DATUM-11/10 
TID -10.00-11.00 
PLATS- Kyrkparken, 
Motala Kyrka 

Måndagar 

Onsdagar 

Fredagar 

08.30 KYRKIS öppnar (Öppen förskola) 
09.30 SÅNG OCH SVÄNG (Musiklek 1-6 år) 
 (för den som vill) 
10.00 Fika 
10.30 Lek/aktivitet 

08.30 KYRKIS öppnar (Öppen förskola) 
09.30 BABYSÅNG (För de minsta små 0-1 år) 
 (för den som vill) 
10.00 Fika 
10.30 Lek/aktivitet 

08.30 KYRKIS öppnar (Öppen förskola) 
10.00 Fika 
10.30 Lek/aktivitet 
11.00 Samling, sång & spel 

Vi kör igång vår barnverksamhet med ett nytt koncept.  
Välkommen! 

   VÄLKOMMEN TILL 
   LILLKYRKAN I HÖST! 

 

En fredag i 
månaden 

11 sep 
9 okt 

13 nov 

HELA KYRKAN STORMAR 
08.30 KYRKIS öppnar (Öppen förskola) 
09.00-09.50 AKTIVITETER 
10.00 Fika 
10.30 Samling i kyrkan 
10.45-11.30 Lek 

 RÄTT SVAR I 
SOMMARTÄVLINGEN 
Rätt svar i tävlingen var   
8 st. nyckelpigor.  
 
En vinnare är nu dragen som får hämta sin vinst i församlingshemmet. 

TEXT:PETRA REGNSTRAND FOTO: PIXABAY 
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MOTALA FÖRSAMLING  
VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE 
Ilena Awaijan- Råssnäskyrkan 

Malin Gustafsson- Råssnäskyrkan 
Petra Regnstrand - Charlottenborgskyrkan 

Helena Borgenback - Charlottenborgskyrkan 

Nyckelpigorna fanns på sidorna 
2,4,7,7,8,9,10,12 



 

 
 

 

 

Messy Church  är ett ett     

annorlunda sätt att vara kyrka! 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM -
HIMMEL OCH 
PANNKAKA 

2020-09-14 kl. 16.00  

2020-11-16 kl. 16.00  

 

 

 

RÅSSNÄSKYRKAN
- OPEN CHURCH 

2020-09-22 kl. 16.00 
Open Church tema: 
Höst och Änglar. 

2020-11-03 kl. 16.00 
Open Church tema: 
Superhjältar. 

 

 

 

CHARLOTTEN-
BORGSKYRKAN -
CHRISTMESSY 
CHURCH 

2020-12-08 kl.17.00     
Christmessy Church 
med luciatåg.  

HELENA BORGENBACK - NY DIAKON I MOTALA 
TEXT:HELENA BORGENBACK  FOTO: LINKÖPINGS STIFT 

 
 
Jag heter Helena Borgenback och diakonvigdes av biskop Martin Modéus den 13 juni i år. Jag är så glad och tacksam över 
att ha fått tjänst i Motala församling där jag nu kommer tjänstgöra som diakon. Jag kommer att ha min arbetsplats i 
Charlottenborgskyrkan, men kommer även att arbeta i hela församlingen med att leda utvecklingsarbetet runt kyrkans 
diakoni (kyrkans sociala arbete). 
Jag kommer närmast från en tjänst som diakoniassistent i Älvkarleby-Skutskärs församling i Uppsala stift där jag ar-
betade med diakoni och samordnade det idella engagemanget i församlingen. Förutom min diakonutbildning har jag en 
lärarexamen med inriktning mot förskola och specialpedagogik. Jag har även arbetat med vuxenutbildning och strate-
giskt arbete på skolkontoret i Gävle kommun runt barns användande av digitala verktyg. 
 
Jag och min familj har nyligen flyttat från Gävle till 
Vadstena, eftersom min man fått tjänst som pil-
grimspräst och föreståndare för Pilgrimscentrum i 
Vadstena. Pilgrimslivet är något som ligger oss båda 
varmt om hjärtat. Vi kommer ursprungligen från 
Piteå i Norrbotten och har ett sommarställe i Väster-
botten. Vi har fem barn varav fyra är i livet. 
Vi trivs redan mycket bra här i Östergötland och jag 
ser mycket fram emot att möta er alla i församlingen. 
Om du har tankar och idéer om hur vi tillsammans 
kan utveckla arbetet med diakonin i Motala försam-
ling får du gärna höra av dig till mig. 
Pax et bonum! 

MESSY CHURCH 

HELENA BORGENBACK- 

Diakon 

 

Messy Church riktar sig till 
alla åldrar. I fokus står tro, 
gemenskap och kreativitet. 

Det hela startade i södra 
England för 16 år sedan och 
har spridit sig som en löp-
eld över hela världen. 

Det som är speciellt med 
Messy Church är att det 
sker på en vardagsefter-
middag/kväll. Vi samlas för 
en enklare Gudstjänst som 
följs av skapande aktivite-
ter och avslutas med att vi 
äter kvällsmat tillsammans. 

I vår församling kallar vi det  
” Himmel och Pannkaka” i 
Centrum och ” Open 
Church” i Råssnäs. Det har 
varit mycket lyckosamt. 
Människor i alla åldrar har 
besökt våra Messy Church 
Gudstjänster. 

Till hösten bjuds det även in 
till  en Messy Church guds-
tjänst i Charlottenborg med 
Luciatåg. 

TEXT:SUSANNE WERNSTRÖM FOTO: PIXABAY 
MESSY CHURCH 
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 Anmälan om inträde i Svenska kyrkan 
 
   För- och efternamn…………………………………………………………. 
 
   Personnummer…………………………………………………………………. 
 
    Adress……………………………………………………………………………….. 
 
   Namnteckning…………………………………………………………………… 

Motala Församling 
Box 138 
591 22 Motala 

Motala församling bedriver verksamhet för både små barn och deras föräldrar och skapar mötesplatser både via kyrkans öppna förskola och 
Motala församlings förskolor. För ungdomar erbjuds både ungdomsgrupper och konfirmandundervisning.  

Motala församling inbjuder även till gemenskapsträffar för äldre, syföreningsträffar och stick- och virkcafé. Församlingen stöder arbete för 
människor i  utsatta situationer och verksamhet som vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta. Vi underhåller våra kyrko-
byggnader och vår vackra griftegård.  

I Motala församling finns ett rikt musikliv med körer och musiker och du som medlem stöder bl.a. sammankomster där människor får vara 
med och utrycka sin glädje de känner över att ha fått ett barn eller funnit en partner. 

Vi arbetar tillsammans med andra goda krafter som vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt. Vi finns på sjukhuset 
samt i fyra distrikt, Råssnäskyrkan, Charlottenborgskyrkan/Vinnerstad, Lillkyrkan och Centrum - Motala Kyrka. Som medlem är du med 
och gör all vår verksamhet möjligt. Tack. 

KNEP & KNÅP 
FÖR LITEN OCH STOR 

HJÄLP STIG ATT HÖSTSTÄDA! 
Stig ska höststäda i trädgården men tycker 
det är svårt att veta vilka redskap han ska 
välja. Ringa in de saker du skulle du välja 
om du skulle städa i trädgården.  

Vi ska vara  
rädda om djur 
och natur! 

Vilka skogsdjur passar i ordflätan? 

 

Vilken är vägen 
till blåbären? 

 

E K O X E 
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