Jag skulle kunna skriva mycket mer om detta
men slutar med att önska alla ett Gott Nytt År i
Equmeniakyrkan.
Hälsning från ordförande Evalotta

Församlingsaktuellt
mars - maj 2019

Foto: David Norén

Församlingssamtal
Under vårtermin 2019 har vi lagt in två
Församlingssamtal. Utgångspunkten för dessa
samtal är processen som vi kallar för
”flyttlådan”. Vi inbjuder alla, hela församlingen
till dessa samtal för att liksom ”äga” skeendet
som vi står i just nu, kopplat till nya kyrkan på
Garveriet.
Ytterst sett handlar det om vilken församling vi
är och vad vi vill att vi ska vara och bli. Vi gör
denna resa - för att inte senare behöva upptäcka,
att det bara blev som det blev… I vår kommer
vi närma oss några frågor som kan upplevas
känsliga, t.ex. samkönade relationer och
alkoholförtäring i kyrkans lokaler. Din röst och
dina tankar är viktiga - så missa inte
Församlingssamtalen den 26 mars och 2 maj kl.
19.00-20.30. Vi ses!

Årsfest/Årsmöte
Equmeniakyrkan Floda har sin årsfest den 2:a
och 3:e mars. Ett tillfälle att få vara med och
dela den glädje och tacksamhet som vi får känna
i och med församlingen varje vecka och hela
året runt.
Gudstjänster,
ungdomssamlingar,
sport,
scouting, handla på second hand, åka till
Bergsjön, sjunga, be tillsammans. Samtala
kring viktiga frågor, mötas tillsammans med
Skallsjö
församling
på
våra
ljuspunktssamlingar,
Alphamiddagar
och
samtal efter det ger tillfälle till möte
med människor som vill tro, tror eller funderar
kring trosfrågor. Hit får vi komma, här vill vi
vara. En mötesplats mitt i byn som snart ska
flytta till ett nytt ställe, Garveriet!
Året som kommer blir ett år i flyttandets tecken.
Vi ska bära, måla, fika, bygga, såga, slänga och
mer där till för att den 1:a advent kunna sjunga
tillsammans i den nya kyrkan. Tänk att en gång
i sitt liv få vara med och bygga kyrka, en nåd,
en möjlighet i stor tacksamhet.

Klimatfasta!
Under fastetiden 6 mars till påskdagen 2019 går
Equmeniakyrkan in i en klimatfasta.
”Equmeniakyrkan är en del i omställningen till
ett fossilfritt samhälle och vi ska i all vår
verksamhet minska klimattrycken där det är
möjligt.”
Detta
är
ett
citat
från
Equmeniakyrkans hemsida.

Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara
Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.
Styrelsen i Equmeniakyrkan Floda, vill utmana
sig och er till att fundera var vi finns i processen.
Under fem söndagar kommer predikan att knyta
an till Klimatfastan och vi kommer läsa de
föreslagna texter som Equmeniakyrkan tagit
fram.
Vi uppmanar Dig som vill och kan att under den
här tiden promenera till kyrkan någon gång eller
hela tiden. Fundera på det Du äter, handlar,
återbruka och skänk det Du inte behöver.
Lycka till styrelsen för Equmeniakyrkan Floda
Herre, varför?
Våren och ljuset är nu äntligen på väg tillbaka.
Då vill vi passa på att inbjuda till kristenhetens
största fest - Påsken! I år har vi som ambition att
slå följe med de första lärjungarna och därför får
alla frågorna stort utrymme.
Vår förhoppning är att församlingens alla grenar
ska bli delaktiga i påskens stora drama.
Övergripande tema för påsken är den stora
frågan ”Herre, varför?” Under skärtorsdagen
och påskdagen predikar David Norén och på
långfredagen får vi besök av Joakim Hagerius.
Söndax är på plats, både fredag och söndag.
Välkommen! Bjud gärna dina vänner och
släktingar till Floda, både för att möta våren och
fira uppståndelsens ljus!

Vi kommer också att dela ut en andaktsbok och
en bibelläsnings-app.
Välkommen att följa med på detta äventyr!

Halv åtta hos oss!
Hej kära församling!
Vi brukar under hösten ha en aktivitet på Fredax
som vi kallar "halv åtta hos...", ett tillfälle när vi
ungdomar åker ut till några av er
församlingsmedlemmar för att äta och umgås.
Nu vill vi bjuda in er, hela församlingen, till en
fredagskväll hos oss. Den 5:e april är datumet.
Kom och vara med på en riktigt härlig kväll
fylld med lekar, fika och andakt tillsammans
med oss ungdomar. Kvällen kommer fungera
för både unga som gamla. Kvällen börjar som
det låter 19.30 i kyrkan.
Varmt välkomna!
Upplägget är:
19.30 Välkommen
19.45 Lekar och tävlingar
20.45 Andakt
21.30 Fika och gemenskap
Anmälan görs till Jakob Klein, 0708–775336
senast den 2:a april
Med vänlig hälsning, Jakob Klein
Kyrkbygget

Läsa Apostlagärningarna tillsammans
Redan nu vill jag berätta om något spännande
som snart står för dörren. Equmeniakyrkan i
Sverige sjösätter en uppföljning av Markusåret
som blev succé för två år sen. I år inbjuds alla
församlingar att läsa Apostlagärningarna - till
jordens yttersta gräns.
Detta tåg vill vi i Floda kliva på för det ligger
helt i linje med den resa som församlingen gör
just nu när vi håller på att lämna det välkända i
en gammal kyrka - för att kliva in i ett nytt
sammanhang på Garveriet. Vi börjar med att
läsa Apostlagärningarna kap. 1 under vecka 22,
Kristi himmelsfärdshelgen. Därefter läser vi ett
kapitel per vecka ända fram till 1:a advent.
Söndagens predikan i Gudstjänsten kommer
knytas
till
”veckans
kapitel”
i
Apostlagärningarna.

Just nu är det fullt ös nere på Garveriet.
Installatörer, snickare, plattsättare etc. samsas
på bygget för att få alla funktioner och rum
färdiga inför stundande besiktningar. Allt löper

enligt tidplan och vi ser alla fram mot att få fri
tillgång till kyrkan för att få utföra de uppgifter
vi som församling åtagit oss i egna arbeten. Vi
har i skrivande stund inget exakt datum för när
vi kan påbörja våra arbeten, utan vi återkommer
så snart det är spikat.
Planeringen av eget arbete har nu kommit en bit
på vägen och ni som redan anmält ert intresse
(antingen via den här länken:
https://goo.gl/forms/9bahXy7LtEnRhBXu2
eller via anmälningslista i kyrkan) är med nu när
det görs en preliminär fördelning gällande
arbetsuppgifter. Information kommer att
komma ut om någon vecka kring detta.
För er som inte anmält er så finns fortfarande
möjligheten till detta och vi ser ett behov av
många händer som kan hjälpa till. Man behöver
inte vara snickare för att kunna bidra - alla
behövs!
Vi kan inte nog poängtera att förutom att bygga
en kyrka så bygger vi församling, och vi vet att
arbete där vi tjänar tillsammans är något som
lyfter och ger energi! Så ta möjlighet att vara
med- det kommer att bli fantastiskt roligt!
Utöver det som händer fysiskt nere på plats är
det många möten som äger rum för att få färdigt
allt som finns runt omkring. Till exempel möten
med
lantmäteriet,
Lerums
energi,
byggnadsinspektör etc. Många ideella timmar
har lagts ner i detta bygge sedan lång tid tillbaka
och vi börjar nu närma oss upploppet för att sy
ihop allt.
Vi ser fram mot att tillsammans med
församlingen få färdigställa byggnationen och
kliva in genom portarna vid invigningen och
äntligen få ta i bruk den byggnad där Gud redan
flyttat in.
Hälsningar från bygg- och styrgruppen

Floda EquMass Choir
Kören med arbetsnamnet ”Floda EquMass
Choir” startar för säsongen den 20 februari.
Repetitioner onsdagar i kyrkan kl. 19:30 21:00. Alla sångare är välkomna.

Lördagen den 18 maj har vi en fantastisk
konsert att se fram emot. Peter Hallström
(mannen bakom bl.a. Håll mitt hjärta) kommer
då till Floda för en konsert med Floda EquMass
Choir. Ett tillfälle du bara inte får missa!

