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Hälsning från styrelsen i Equmeniakyrkan 

 

En hösttermin går fort och om ett år inviger vi 

vår nya kyrka på Garveriet. Förväntan – glädje 

- gemenskap - arbete väntar oss alla. Du är 

väldigt värdefull i detta arbete med flytt nya 

möjligheter, en ny mötesplats där vi vill känna 

oss hemma men med nya uttrycksätt. 

Samtalen kring flytten har börjat. Vi kallar dem 

”Flyttlådan”. Vad ska vi ta med? Vad kan vi 

lämna? Vad behöver förändras? Styrelsen vet 

att det vi kan samtala om innan flytten kan 

hjälpa oss framåt. Varmt välkomna med på 

dessa samtal. En gång/månad, en och en 

halvtimma.  

Styrelsen har en önskan att alla med 

betoning på alla, ska kunna, vilja göra något 

praktiskt inför invigningen. Bära, spika, 

hantlanga, slänga skräp, fixa fika och städa vår 

nya kyrka inför invigningen. Ni hör att det finns 

plats för oss alla. Styrelsen uppmanar oss alla 

till engagemang, samtal gemenskap kring den 

framtid som väntar församlingen. 

Vi går mot ett avslut av året som varit. I stor 

tacksamhet ser vi på allt som görs varje 

vecka. Vi tackar för gåvor, engagemang och 

gemenskap. Vi får som det stod i vår gamla 

vision, lägga ett pussel av individer. Där varje 

bit trots sina olikheter passar ihop. Tack! 

Guds välsignelse till er från styrelsen  

 

Alphakurs 

Vi har gemensamt mål att hålla 20 stycken 

Alpha-kurser fram till 2025. Det är högt och 

stort mål som signalerar uthållighet. Vi ger oss 

inte, för vi tror att Alpha är ett fantastiskt 

redskap som hjälper människor till mötet med 

Jesus Kristus. Därför fortsätter vi, termin efter 

termin… 

I skrivande stund är jag precis hemkommen från 

en Alpha-helg på Smyrnagården. Återigen har 

jag fått se detta fantastiska med egna ögon, när 

vuxna människor tar ärliga, uppriktiga och 

stapplande steg i tro. När en personlig längtan 

efter Guds Ande vaknar till i deras liv. Det är 

stort! 

Därför inbjuder vi återigen till en ny kurs under 

våren 2019. Alpha-middagen är förlagd till 24 

januari, sedan startar själva kursen veckan efter. 

Tveka inte hänga med på vårens Alpha-äventyr, 

och glöm inte att ”snacka vitt och brett” om 

Alpha. Återkom till mig, David, om du har 

frågor eller vill vara med. 

 

Mötesplatsen 

I höstas startade vi en internationell kväll som 

vi kallar för Mötesplatsen. Det är en öppen 

mötesplats, för alla oavsett ålder, språk eller 

nationalitet. Vi möts i all enkelhet, äter, umgås 

och kanske gör någon gemensam lek 

tillsammans. Det här har blivit mycket bra och 

har kommit ca 20-30 människor varje kväll. Så 

därför fortsätter vi även under våren. 

Välkommen att vara med! Första torsdagen i 

varje månad öppnar vi upp Mötesplatsen! 

 

Församlingsaktuellt  

december -18 – februari -19 



Församlingssamtal 

Bygget av den nya kyrkan på Garveriet går 

framåt för varje vecka! Nu är också Garveriets 

Cafe- och Restaurangverksamhet öppen. Allt 

detta känns verkligen fantastiskt roligt! Och 

tänk, snart är det mindre än ett år kvar - innan 

det är dags invigning av nya kyrkan! 

Men denna process är varken enkel eller lätt, 

utan genererar många frågor och känslor, både 

glädje och kanske oro. Samtidigt vill vi ta vara 

på den inre resan som den yttre flytten skapar. 

Och för att ligga ”steget före” inbjuder styrelsen 

till ytterligare tre församlingssamtal under 

vårterminen -19. Välkommen att vara med! 

 

EKONOMI     

Offrandet per siste oktober uppgick till 

1.096.000 SEK mot budgeterat 1.085.00, ett 

mycket gott resultat.  Under oktober blev siffran 

136 000 vilket är det högsta någonsin. Förra året 

hade vi vid samma tidpunkt offrat 1.001.000 

med andra ord en ökning med 95 000 eller ca 10 

%. Vi ser ut att kunna nå vår ambitiösa budget! 

Vi är så tacksamma och glada för det 

engagemang vi ser kring offrandet. 

På församlingsmötet tog vi beslut om ökade 

kostnader på ca 2.5 miljoner. Vi ser att kyrkan 

växer till på garveriet och vår glädje och 

förväntan är så stor men, pengar behövs för att 

täcka de ökade kostnaderna.  

Stor välsignelse till er alla och återigen 

TACK. Styrelsen  

1. Insamlingar i gudstjänster och andra möten 

via kollekt eller kortautomat 

2. Överföring/betalning via Swish till  

1234653507.  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 vi blankett)  

 

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! 

 

Inför jul 

Kom och njut av vackra toner och härlig 

julstämning samtidigt som vi samlar in pengar 

till bygget av vår nya kyrka! Konserten börjar 

17:00 och innan dess har du möjlighet att köpa 

lotter eller goda hembakade ting. Bjud med 

grannar, vänner eller andra som du tror skulle 

uppskatta detta. Biljetter köper du 

via sandra@eberstein.se. 

Varmt välkomna 24 november!  
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Kyrkbygget – Eget arbete 

Äntligen börjar det bli dags för konkreta arbeten 

nere på plats i nya kyrkan! Redan nu har vi 

utfört en del arbeten på plats: bodstädning och 

staketflyttning för att nämna något. Under 

hösten har vi identifierat de olika 

arbetsmomenten vi tillsammans behöver utföra 

för att få en färdig kyrka. Totalt handlar det om 

ca 1900 timmar av arbeten som ska utföras av 

olika slag. Under våren kommer arbetena att 

sätta igång- men redan nu sitter vi med 

planeringen av arbetena och behöver veta hur 

många personer vi kan räkna med.  

Vi vill därför uppmuntra Dig att så snart som 

möjligt gå in och anmäla dig via den här länken 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS

fS277SRvuoLhrkKXJk9RkH3l55w3I6irJjJJdjh

BgajaRr7g/viewform) eller via anslagstavlan i 

kyrkan så att vi vet vilka vi kan räkna med i 

planeringen. Det innebär att även ni som 

tidigare anmält ert intresse för att delta behöver 

göra det igen. Till dags datum har vi ca 20 

personer som anmält sig för Eget Arbete- och vi 

vet att det finns många fler som är villiga att 

ställa upp.  

Det kommer finnas uppgifter för alla. Är man 

inte händig med en hammare så kanske man är 

fantastisk med en sopborste eller varför inte en 

kaffekokare... Alla behövs!   

Har du några ytterligare frågor är du 

välkommen att kontakta oss i Eget Arbete-

gruppen på egetarbete@equmeniakyrkan.se  

Tack för ditt bidrag till Eget arbete- och Gud 

välsigne Dig! 

Med vänliga hälsningar, 

Eget arbete-gruppen via Josefine Edstrand 

 

Floda Second Hand 

Floda Second Hand är ju en del av 

Equmeniakyrkan Floda och en av 

församlingens yttre mötesplatser. Vi är ju en del 

av församlingens viktiga arbete att vara en 

positiv kraft i vårt samhälle och i 

samhällsutvecklingen, samtidigt som vi får 

utgöra en viktig del av församlingens 

internationella arbete.  

Vi har öppet på onsdagar och lördagar. 

Onsdagar är vår främsta arbetsdag med mycket 

folk i arbete hela dagen. Verksamheten bygger 

helt på volontärer, som mer eller mindre och på 

olika sätt deltar i arbetet. Men fler behövs om vi 

skall fungera över tid.  

Till våren firar verksamheten 20 år och har 

funnits på nuvarande plats i 6 år. Vi har vuxit 

hela tiden och särskilt de sista sex åren vilket är 

en stor utmaning för oss och hela vår 

församling.  

Vårt bistånd och våra bidrag uppgick 2017 till 

1,3 miljoner. Det hoppas vi nå i år också.  

Bidragen går främst till Afrika o Asien men 

även till andra delar av världen. Men också till 

Göteborg samt projekt som vår lokala 

församling och Equmenia bedriver i Floda.  

En träffpunkt för många i Floda med omnejd, en 

social gemenskap för många som deltar i 

arbetet, en miljöinsats som blir allt viktigare, 

samt inte minst ett stort missionsprojekt. Det är 

väl en övergripande sammanfattning av 

verksamheten.  

Känner du att du vill vara med och bidraga på 

något sätt, kanske på onsdagar om du är ledig, 

eller någon lördag i café eller butik så är du 

välkommen. Vi behöver dig. Tala med mig eller 

någon annan i organisationen. 

För Floda Second Hand / Bosse Malmqvist 
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