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Den blomstertid nu kommer  

Nu står sommaren inför dörren. Några av er ser 

troligtvis fram emot ledighet, lata dagar i solen, 

värme och långa sommarkvällar med bästa 

vännerna i trädgården. Några andra kanske 

oroar sig för ensamhet, oändligt varma 

lägenheter och uteblivet regn. Vi tänker och 

känner olika beroende på hur våra liv ser ut. Så 

måste det få vara.  

Oavsett vad just du tänker eller känner så vill 

jag passa på att önska dig en riktigt skön och 

välsignad sommar. Jag vill också passa på och 

tacka er ALLA för allt ni är, allt ni gjort och 

betyder för mig! Utan dig skulle denna 

församling inte vara lika rik och vacker som den 

nu är! 

Jag vill också passa på att berätta om roliga och 

fina saker som är på gång under sommaren. För 

man skulle ju kunna tro, att allt ligger nere och 

att kyrkan är stängd i två månader. Nej, inget är 

mer fel! 

Fredax nysatsar och tre nya sommar-

ungdomsledare är klara för att samla många 

ungdomar till gemenskap vid Novahallen och 

köra Fredax alla fredagskvällar hela sommaren.  

Skallsjö Skogar slår som vanligt på stort. Varje 

torsdagskväll blir det fullt hus - fika, gemenskap 

och många fina programkvällar! 

Under sju sommarsöndagar har vi dessutom 

möjlighet att höra sju av församlingens 

medlemmar predika i Skallsjöskogar. 

Åldersspannet på dessa förkunnare sträcker sig 

från 16 till 86 år! Det är stort! Tack för att ni 

ställer upp delar Guds ord! 

Denna sommar är också speciell på ett annat 

sätt. För nu i sommar har du möjlighet att vara 

med och arbeta på nya kyrkan. Det är ett helt 

unik erbjudande som inte kommer tillbaka. Ta 

vara på det! För nu finns möjlighet till 

meningsfullt arbete och härlig gemenskap på 

Garveriet (se längre ner i församlingsaktuellt). 

Men ta också vara på sommarens oändligt 

många möjligheter, läsa en god bok, be för 

församlingen och etablera nya relationer med 

dina nya grannar eller spendera tid med gamla 

goda vänner. Glöm inte heller att besöka någon 

som kanske sitter ensam i sin lägenhet och 

längtar efter dig!  

Sommaren är bra tid för alla som vill göra 

skillnad och se Guds rike växa! 

Gud välsignelse, David 

Tack kära församling!  

Tack för era böner, pepp och all stöttning som 

jag har fått i arbetet med ungdomarna. I fyra år 

har jag fått vara med er i uppgiften att göra Jesus 

känd, trodd och älskad i Floda, vilken förmån!  

 

Jag ser tillbaka på de här åren med stor glädje 

och tacksamhet. Det har varit så roligt! Jag har 

fått växa och lära mig mycket under de här åren. 

När jag tänker på er känner jag stor stolthet och 

jag hoppas att ni ska fortsätta att längta efter att 

själva komma närmare Jesus och sprida 

evangeliet vidare. Jag och Erika ber om Guds 

välsignelse över er!  

Kram Jakob 

Vad tänker du om Gudstjänsten? 

Gudstjänstrådet har tagit fram en enkät för att 

lyssna in församlingens tankar om 

Gudstjänsterna. Det är en viktig utvärdering, så 

därför ber vi er alla att fylla i den så snart som 

möjligt, senast 2 juni vill vi ha ditt svar. Följ 

länken: 
https://sv.surveymonkey.com/r/M57DTLY  
eller hämta utskrivet formulär i 

kopieringsrummet i kyrkan.  

Församlingsaktuellt  

juni - augusti 2019 

https://sv.surveymonkey.com/r/M57DTLY


Till jordens yttersta gräns! 

På församlingens årsmöte bestämde vi att läsa 

Apostlagärningarna tillsammans. Snart börjar 

detta äventyr!  

 

Nu pågår som bekant sista etappen av 

”byggresan” som ska föra oss fram till 

invigningen av nya kyrkan på Garveriet 1:a 

advent. Parallellt med denna yttre resa, vill vi 

också göra en ”inre” resa genom att läsa och 

fördjupa oss i Apostlagärningar.  

 

Genom hela apostlagärningarna finns en 

rörelse, en progression framåt som ständigt rör 

sig vidare till nya grupper av människor, städer, 

kulturer, folkgrupper och länder. Denna rörelse 

sin kraft i ett underliggande driv, glöd och 

brinnande passion - nya människor måste få 

höra om Jesus Kristus och det nya livet som 

började vid den tomma graven. 

 

I och genom Equmeniakyrkan pågår nu en 

liknande rörelse. Nu är vi på väg för att 

omfamna ett nytt sammanhang, kultur och nya 

människor. Bakom denna ”strategiska 

förflyttning", finns både längtan och 

ambitioner. Hur kan vi få vara med och bygga 

nya nätverk, relationer och en attraktiv 

mötesplats i Floda - så att Guds rike kan få 

växa? 

 

Denna ”förflyttning” kommer att utmana det 

självklara och kräva en hel del av oss. Vi kan 

inte längre bara göra som vi alltid gjort, tänka, 

tala och handla som vi brukar och troligtvis 

kommer spänningar och friktion uppstå.  

 

Läser man i läkaren Lukas berättelse, 

Apostlagärningarna, så möter man en naken och 

ocensurerad berättelse där konflikter, 

spänningar och utmaningar får komma upp till 

ytan. Det är lärorikt och hoppfullt eftersom den 

unga kyrkan ständigt hittar nya vägar vidare och 

möjligheter - tack vare svårigheterna.  

 

Sammantaget hoppas vi Apostlagärningarnas 

rörelse - ska få befrukta och ge kraft till den 

rörelse som pågår i Floda - just nu! 

 

Konkret kommer upplägget se ut så här. Varje 

vecka läser vi ett bestämt kapitel i 

Apostlagärningarna. Därutöver kommer vi 

ordna en inspirationshelg i oktober och inbjuda 

till filmvisningar under hösten. Varje predikan i 

söndagens gudstjänst fram till 1:a advent 

kommer att knytas till veckans kapitel.  

 

Så här ser schemat ut. Veckonummer, kapitel 

och tema för predikan: 

 

Vecka Kapitel Tema 

22 Apg 1 Till jordens yttersta 

gräns 

23 Apg 2 Längtan 

24 Apg 3 Genom tron på hans 

namn 

25 - Ekumenisk gudstjänst på 

Nääs 

26 Apg 4 Människofruktan - eller - 

Gudsfruktan? 

27 Apg 5 Många tecken och stora 

under 

28 Apg 6 I ord och handling 

29 Apg 7 I liv och död 

30 Apg 8 Helig Ande – en Guds 

gåva 

31 Apg 9 Ny medarbetare – trots 

blodstänkt CV 

32 Apg 10 Familjen växer – ska 

”dom där” vara med nu 

också? 

33 Apg 11 Att gå över gränsen 

34 Apg 12 Hat, hot och ny frihet 

 

 

 
 

Vi bygger! 

På plats vid nya kyrkan möts vi ung som 

gammal helgen den 23-25 augusti. Vi bygger 

tillsammans för framtiden som är vår - 

framtiden det är vi. 

 



Fredag samling, byggfix och andakt. 

 

Lördag samling 9.00. Vi äter lunch på garveriet 

och på kvällen grillar vi tillsammans efter en 

dags arbete. Det kommer att finnas arbetsledare 

som berättar vad du/vi ska göra. 

 

På söndagen firar vi gudstjänst tillsammans. 

Kan du inte bygga, kanske du kan komma med 

en kaka eller rulla en barnvagn. En glädjehelg 

till gemenskap och arbete. 

 

Varmt välkomna med! 

Styrelsen genom Evalotta 

 

 

Nu är vi äntligen igång med våra egna 

arbeten nere i nya kyrkan! 

9 maj var startskottet för vårt egna arbete och 

från och med nu så kommer det varje torsdag 

från klockan 17:00 och lördag klockan 

09:00 finnas folk på plats nere i kyrkan för att 

ta emot er som vill arbeta och ge er uppgifter. I 

början av juni kommer vi att få tillgång till hela 

kyrkan- och det kommer finnas massor med 

uppgifter att sätta händerna i. Ni som tidigare 

anmält er till eget arbete har blivit indelade i 

arbetsgrupper - har du frågor om vilken grupp 

du tillhör så kan du antingen titta på listorna 

som finns uppsatta i kyrkan eller mejla 

till egetarbete@equmeniakyrkanfloda.se Har 

du ännu ingen grupp så är du varmt välkommen 

att antingen mejla oss, prata med oss eller 

komma ner på plats torsdagar eller lördagar. 

Är du nyfiken på hur bygget fortskrider är du 

välkommen ner för att kika in eller följa bygget 

på Equmeniakyrkan Flodas hemsida där vi 

kontinuerligt kommer att uppdatera med bilder 

och text från byggnationen. 

Tag nu tillfället i akt att vara med! I över 20 år 

har resan till en ny kyrka pågått- nu är vi på 

slutsträckan och har några ynka månader kvar 

innan vi får inviga kyrkan lagom till 1:a advent. 

Vi ser fram emot att få bygga kyrka och 

församling tillsammans med er- inte bara med 

hammare och spik utan även i bön 

och med kaffe och bullar! 

Hälsningar, egetarbete-gruppen 

 

Ekonomi 

Månadsoffrandet per april 2019 uppgick till 

drygt 436 000 kr.  Det är en god offervilja i 

församlingen men vi ligger efter fyra månader 

ca 100 000 kr under budget. Med god vilja 

klarar vi detta. Vi närmar oss sommaren och för 

att underlätta, lägg gärna in automatiska 

överföringar. 

 

Dina gåvor kan du ge på via; 

1. Insamlingar i gudstjänster och andra 

möten via kollekt. 

2. Överföring/betalning via Swish till  

123 465 3507.  Ange vad betalningen 

avser under meddelande.    

3. Månadsöverföring till bankgiro  

5936-9330 

4. Automatisk överföring till 

församlingens konto i Alingsås 

Sparbank 

8304 80031102213   

5. Autogiro via Equmeniakyrkan. Glöm 

inte att ange församlingens nr 4293 

6. Kyrkoavgiften (anmälan vi blankett) 

 

 

Betalning via kort upphör 

Församlingen har sedan lång tid tillbaka haft en 

kortläsare. Många har idag istället övergått till 

Swish. Det innebär att det är ett fåtal 

transaktioner varje månad. Kortläsaren kostar 

församlingen drygt 950 kr/månad och det är 

därför inte försvarbart att ha kvar den. 

Du som använder dig av kort idag och saknar 

Swish rekommenderar vi kontanter eller 

automatiska överföringar via bank.  

 

Har du några frågor, kontakta Ing-Britt 

Borendal på 0761 935958. 

 

 

Hösten och omsorgsgrupper! 

Visst låter det spännande! Omsorgsgrupp-

ledarna träffades i maj och samtalade om hur 

hösten blir med omsorg om kyrkan.  

 

Sommaren flyter på som vanligt, med söndagar 

i Skallsjö Skogar, dock ej kyrkkaffe. Alla har 

med egen fikakorg med lite extra för att kunna 

bjuda någon som inte har med sig. Kyrkskjuts 

från Equmeniakyrkan finns 9.00 - 9.30. 

 

Fram till 1 oktober är allt som vanligt med vårt 

omsorgsgruppsarbete. Därefter blir det inget 

kyrkkaffe på söndagar men vi städar på 

mailto:egetarbete@equmeniakyrkanfloda.se
http://www.equmeniakyrkanfloda.se/


eftersom verksamheten flyter på ”nästan” som 

vanligt. Passa på att bjuda hem någon på 

kyrkkaffe, ta med kaffekorg till kyrkan och bjud 

några, eller gå och fika tillsammans. Detta gör 

vi för att vi behöver fokusera på flytt och bygga 

klart. 

 

Vi vet att tiden inte räcker till och vill vara rädda 

om varandra, därför tar vi bort några delar av 

våra ansvar i kyrkan för städ och servering. 

Under november månad går även städningen i 

gamla kyrkan på sparlåga. För att vi en eller två 

lördagar gör ett upprop för storstädning av nya 

kyrkan. Alla krafter kommer att behövas, från 

att damma till att torka golv. 

 

Tack för att det arbete som görs vecka efter 

vecka. Engagemang, omsorg som betyder 

mycket för oss alla. Inte bara ekonomiskt utan 

främst ett härligt tjänande tillsammans. 

 

Hur städningen blir i nya kyrkan återkommer vi 

till. 

 

Styrelsen // Evalotta 

 

 

Hej kära församlingsvänner! 

Det vi drömt om är nu verklighet. Församling 

Europaporten i Malmö blir vår utsändande 

församling. Tillsammans med alla andra 

understödjare blir vår Tanzaniaresa möjlig, för 

att arbeta inom ”Hope for children”. 

 

Dock saknas fortfarande en del medel i vårt 

underhåll. ”Hjälp oss hjälpa andra” genom att 

vara med som understödjare månatligt under vår 

2-års period. Välkommen att kontakta oss eller 

missionsordföranden i Europaporten, Thord 

Dahl thord.dahl@gmail.com 

 

Plusgiro kontot för ditt bidrag: 

479 98 31-5 

 

Märk insättningar med följande: 

Ivarssons, Tanzania 

 

Varmt tack familjen Ivarssons 

 

 

 

 

 

 

 

Semester 

David v 26 - 32 (v 32 snickrar jag på nya 

kyrkan) 

Britt v. 26 - 30 

 

Jourtelefon 

Under hela sommaren finns någon av 

församlingens pastorer nåbara på mobiltelefon 

om något akut eller allvarligt händer.  

 

v. 26 - 28 David  

v. 29 - 31 Britt 

v. 32 David 
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