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Välkomna tillbaka till en höst fylld av 

förväntan, glädje, frågor och möjligheter. 

Så tänker styrelsen och vi vill ha med er alla 

på resan framåt. 

 

Skallsjö skogars missionshus har varit lika 

välfyllt som vanligt på torsdagskvällarna. 

Musik, andakt och gemenskap präglar dessa 

samlingar. 

 

Fredax har under sommaren inte tagit 

sommarlov utan träffats tisdag, onsdag och 

fredag för olika aktiviteter. Ett försök med 

”sommarungdomsledare” som slagit väl ut. 

Att erbjuda ungdomar som finns hemma i 

Floda någonstans att träffas känns som ett 

viktigt uppdrag. Lägret med 25 ungdomar 

på Gullbrannagården var väldigt uppskattat. 

 

Boka redan nu in de tre samtalstillfällena 

som styrelsen bjuder in till. Viktiga möten 

för frågor som vi möter och kommer att 

möta när vi flyttar in på garveriet. 

Välkomna med. Mer information kommer. 

 

”Gud ska ge oss kraft att göra det bästa och 

hjälpa oss se möjligheter för framtiden” 

 

Evalotta Bengtsson 

 

Bönevecka 

Denna termin och detta verksamhetsår som 

ligger framför kommer att vara mycket 

intensivt. Nu händer allt... typ! Spänning, 

glädje och förväntan blandas med vånda, 

hårt arbete och tusentals uppgifter som 

måste lösas. Risken finns då alltid att vi 

börjar härja, streta och stressa på i vår egen 

kraft som Marta (Lukas 10:38-42). Vad det 

leder till vet ni alla… 

 

Därför vill vi istället forma framtiden, nya 

kyrkan och församlingen tillsammans med 

Guds resurser. Vi jobbar inte ”för Gud” utan 

”med Guds resurser”! Det är en stor 

skillnad. Denna tjänst börjar med att vi 

väljer Guds närvaro först. Jesus ger Maria 

en stark bekräftelse, när hon väljer att sätta 

sig vid hans fötter för att ta in hans ord och 

bara landa i Jesu närvaro. Maria har valt det 

som är bäst! 

 

Därför vill vi också börja denna termin med 

bön och inbjuder till en Bönevecka, 27–31 

augusti. Varje kväll öppnas kyrksalen (kl. 

19.00 och fredag kl. 21) för bön och en 

enkel andakt. Men låt det inte stanna där, 

utan be gärna medvetet i din vardag/hem för 

församlingens arbete och Guds rikes verk i 

Flodabygden. Tack! 

 

Nya Teamare 

Under läsåret 2017/18 var Viktor Standar 

teamare i Equmeniakyrkan Floda. 

Tillsammans med de andra ledarna var han 

en stor tillgång i vårt gemensamma 

ungdomsarbete. Nu går Viktor vidare till 

Gospellinjen på Glimåkra Folkhögskola, 

där han ska få fortsätta att utveckla sina 

musikaliska gåvor. Vi passar på att säga vårt 

STORA TACK för allt du är och för att du 

så helhjärtat ställt dig till Guds och 

församlingens förfogande under året som 

gått. Guds välsignelse önskar vi dig!!! 

 

Samtidigt vill vi passa på att hälsa Alexia 

Caganis och Boris Kozlowski Moreno 

som teamare, läsåret 2018/19. Det känns så 

roligt att de vill vara med att satsa, jobba, 
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tjäna och be för att Guds rike ska få fortsätta 

att växa i Floda. De kommer gå en 

teamutbildning på Åredalens Folkhögskola, 

för att sedan göra sin praktik här. Be gärna 

för dem! Vi kommer att presentera dem och 

be för dem på Gudstjänsten den 16 sept. 

 

Konfirmation 

Snart sätter vi igång med en ny och 

spännande konfagrupp. I höst har vi nästan 

60 konfirmander som startar, vilket känns 

roligt men också som en stor utmaning. 

Tänk att vi varje år får vara med och vägleda 

så många unga människor i tron och i livet, 

vilket förtroende och vilken förmån det är! 

Var gärna med och be för konfagänget 

under året. 

 

Jakob Klein 

 

Alpha-kurs 

Ett säkert hösttecken i Floda är Alpha-

kursen. Just nu laddar vi upp för en ny kurs, 

för nya människor, nya upptäckter och 

förhoppningsvis nya erfarenheter av 

växande tro. Vi har sett det många gånger 

innan och hoppas att få se det nu igen - att 

människor får tag på det nya livet med Jesus 

Kristus. 

 

Så avsett vem du är eller var du är på livets 

resa, oavsett tro, icke tro eller bakgrund är 

du välkommen att vara med! Tveka inte 

heller att bjuda med vänner och bekanta! 

 

Vill du veta mer eller vill du vara med och 

hjälpa till med mat, dukning, disk, bön eller 

samtalsledare? Tveka inte att höra av dig till 

mig, David. Tillsammans genomför vi detta 

Alpha-äventyr! 

 

Vi börjar hösten med en Alpha-middag den 

20 september kl. 18.30 där man får prova på 

och känna in konceptet/upplägg. Själva 

Alpha-kursen börjar 27 sept. kl. 18.30. 

 

Obs! Anmälan till David Norén, telefon 

0709–131430. 

 

Välkommen att vara med! 

Äppelfesten 

Söndagen den 30 september blir en härligt 

annorlunda söndag. Då har vi en 

samtalsgudstjänst med Karin Forsberg som 

är VD på Garveriet. Hon kommer att berätta 

mer om vad som händer på Garveriet och 

om vad som driver henne.  

 

När Gudstjänsten är slut finns inget fika i 

kyrkan, istället går vi till Garveriet för att 

äta äppelpaj och smaka på Äppelfesten som 

pågår just den söndagen. 

 

Mötesplatsen 

Fler och fler nysvenskar flyttar Floda. 2016 

kom många ensamkommande killar, nu 

kommer det familjer som har fått 

uppehållstillstånd och ska etablera sig här i 

Lerums kommun. Som församling ser vi 

med glädje på denna utveckling. Våra liv 

och församlingens gemenskap blir alltid 

berikad och fördjupad av nya människor 

från olika länder. Samtidigt kan vi få vara 

med och göra skillnad, när nya människor 

kommer med nya behov. 

 

Därför kommer vi öppna vår kyrka första 

torsdagen varje månad för en ny gemenskap 

som vi kallar ”Mötesplatsen”. Inget 

märkvärdigt - bara trevligt! Vi äter 

tillsammans, umgås, spelar pingis, läser 

svenska och skrattar mycket. Välkommen 

att vara med! Alla åldrar - Alla 

nationaliteter! 

 

Watoto 

Den 4 oktober kl. 18.00 (tidigt för att alla 

barn ska kunna vara med) får vi ett besök av 

barnkören Watoto. De består av 

föräldralösa barn från Uganda som är 

otroligt duktiga att sjunga och dansa. 

Utifrån deras egna erfarenheter berättar 

barnen, som alla förlorat en eller två 

föräldrar, om Guds önskan om att få vara en 

kärleksfull far för alla människor. 

Konserten är en unik möjlighet att bjuda in 

vänner, barn och vuxna som vanligtvis inte 

går till kyrkan. Eventuellt kommer vi ha en 

skolkonsert under dagen. 

 



Watoto startade som en respons på det 

överväldigande antalet föräldralösa barn 

och sårbara kvinnor i Afrika som har fått 

sina liv ödelagda på grund av sjukdom och 

krig. Watotos uppdrag är att rädda de 

sårbara, fostra dem till att bli ansvarsfulla 

ledare så att de i sin tur kan bidra till att 

återuppbygga sitt land. 

 

Dessa barn kommer sedan att bo över i hem. 

Vill du, din familj ta emot några barn plus 

en ledare över natten? Vi behöver 9 

familjer. Alla familjer som tagit emot dessa 

barn tidigare, har blivit djupt berörda av 

mötet med dessa barn. Först till kvarn. 

Kontakta David N. 
 

 

FÖRVANDLAD - i mötet med Jesus 

Kristus 

Är namnet på en viktig inspirationshelg, 

den 19–21 oktober. Men det är också vår 

vision, ”En kyrka för hela livet där mötet 

med Jesus Kristus förvandlar mig, dig, 

Floda och världen”. Av just den enkla 

anledningen, med förhoppning om att 

människor ska få göra dessa 

livsförvandlande möten, inbjuder 

församlingen till denna helg med Rickard 

Lundgren m.fl. På lördag förmiddag 

kommer vi bl.a. göra en ”outreach” till 

Biskopsgården för att hjälpa till i  

församlingsplanteringen och möta 

människor där med kärlek och evangelium. 

Mer info kommer, tiderna för helgen står i 

programmet och på hemsidan. 

 

Höstens tema 

I höst har vi inte tagit fram något eget ämne 

för Gudstjänsterna, istället följer vi 

kyrkoårets texter och teman. Vill du läsa 

texterna under veckan finns de tillgängliga 

på kyrkoaretstexter.se 

 

Församlingens bygg- och bibelresa 

Äntligen är kyrkbygget i gång! Nu lägger vi 

en grunden för framtiden, en ny kyrka i 

Floda, för Floda och tillsammans med hela 

Floda. 

 

Att det känns stort, spännande och roligt 

behöver nog inte tilläggas. Men vill vi inte 

bara ”bygga upp” en ny kyrka - för vi vill 

också nu ”bygga ner”. Vi vill inte bara slå 

ner pålar i Säveåns djupa lerlager utan att 

samtidigt ”grunda” med djupa rötter i 

bibeln. Guds ord är grunden för allt vi är och 

gör. Guds ord är grunden vi står på! 

 

Därför vill styrelsen inbjuda hela 

församlingen att vara med på en gemensam 

bibelresa. Vi tänkte att den skulle börja 1:a 

advent 2018 och sluta när vi inviger nya 

kyrkan 2019. Därför kallar vi den för Bygg- 

och bibelresa.  

 

Vill följa med på denna resa? På nya 

äventyr? 

- Var god - tag plats! Mer info kommer. 

 

Ekonomi 

Offrandet per siste juli uppgick till 755 000 

SEK mot budgeterat 765 000, ett mycket 

gott resultat. Förra året hade vi vid samma 

tidpunkt offrat 678 000 med andra ord en 

ökning med 77 000 eller ca 11%. Mycket 

glädjande!  

 

Under juli månad uppgick offrandet till 

104,000 vilket är rekord för en 

sommarmånad. Fortsätter vi på samma 

stabila nivå under hösten har vi alla 

möjligheter att nå vår högt uppsatta budget. 

 

1. Insamlingar i gudstjänster och andra 

möten via kollekt eller kortautomat 

2. Överföring/betalning via Swish till 123 

4653507. Ange vad betalningen avser 

under meddelande.  

3. Månadsöverföring till bankgiro 5936–

9330 

4. Automatisk överföring till 

församlingens konto 8304-

80031102213 

5. Autogiro via Equmeniakyrkan. Glöm 

inte att ange församlingens nr 4293 

6. Missionsoffrandet via 

Equmeniakyrkan. Glöm inte att ange 

församlingens nr 4293 

7. Kyrkoavgiften (anmälan via blankett) 

http://kyrkoaretstexter.se/


Har du några frågor kontakta gärna Anders 

Wright på 0720-634247 

 

Du kan även; 

Ge bort AKTIEUTDELNING 

Ge bort en AKTIEGÅVA 

eller skriva ett TESTAMENTE 

 

Har du tankar/frågor kring testamenten eller 

önskar vår handledning om testamenten så 

kontakta församlingens 

testamentsansvariga, Ing-Britt Borendal på 

tel. 0302-30925 eller Roland Bengtsson på 

tel. 0302-36349. 

 

Du kan naturligtvis alltid tala med vår 

pastor David Norén. 

 

TACK FÖR DIN GÅVA! Den gör att fler 

har möjlighet att lära känna Jesus! 

 

Anders Wright 

 

Löftesoffer 

Vi har mycket att vara tacksamma för i vår 

församling. En av de sakerna att känna 

tacksamhet över är att vårt bygge av en ny 

kyrka är igång. Det är fantastiskt! Nu 

behövs våra pengar som vi lovat att ge, 

därför vill jag nu ge en uppmaning om att 

betala in löftesoffret så snabbt som  

möjligt. 

 

Varje gåva oavsett storlek är medräknade 

för att få ihop helheten i finansieringen och 

därför är din gåva, oavsett storlek på den, en 

viktig pusselbit för att kunna betala vår nya 

kyrka. Din insats behövs! 

 

Hör av dig till mig eller Gusten när du betalt 

in så vi kan hålla ordning på vad som är 

inbetalt. Är det något annat som du funderar 

över är du också välkommen att prata med 

oss. 

 

Christian Eberstein 

 

 

 

 

Bygginfo 

Nu står nya kyrkan stadigt på berget. 

Bottenplattan är gjuten och väl förankrad 

med pålar till berget. Dopgraven är på plats. 

Bergvärmen är klar med tre borrade hål och 

värmeslingor ingjutna i bottenplattan. Även 

hörslingan finns på plats så alla ska kunna 

höra i nya kyrkan.  

Nu påbörjas arbetet med stommen, därefter 

byggs tak och fasader. I slutet av året har vi 

ett tätt hus och då bör vi bjuda bygget på en 

taklagsfest. Under vårterminen byggs 

insidan färdigt. Rydlers del i avtalet är klart 

till semestern. Då är det vi som församling 

som ska bygga klart under sommar och 

höst. Välkomna att vara med 

Hans Sandqvist 

 

Glad Påsk 

Snart är det påsk… ja, kanske inte riktigt! 

Men som vi alla vet går tiden rasande 

snabbt. Och nu är vi faktiskt igång och 

planerar för att påsken 2019 ska få bli en 

riktigt manifestation av hopp, seger och 

kraft för hela familjen och hela 

Flodabygden. Så skriv boka in denna högtid 

redan nu och planera inte in några skidresor 

då, utan bjud istället hit dina vänner och 

släktingar för att FIRA påsk här i Floda! 


