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Välkommen tillbaka till en mycket spännande, 

rolig och intensiv höst!  

Den kan sammanfattas med orden, nu händer 

det! Under många år har vi längtat, funderat, 

bett, hoppats och våndats - men nu är det 

verklighet. Under denna terminen ska nya 

kyrkan färdigställas, vi ska lämna den gamla 

kyrkan (17/11), landa i den nya (24/11) och vi 

ska öppna upp kyrkan på Garveriet och 

välkomna alla, hela bygden (30/11 - 1/12), med 

en härlig invigningsfest. Dessutom händer det 

många fina saker i olika verksamheter och 

Gudstjänster under hela hösten.  

Så låt oss be att glädje, kraft och förväntan ska 

få bära allt och alla denna speciella höst!  

 

David Norén 

 

Välkommen Emil 

Vi hälsar Emil Thelin med familj varmt 

välkomna till oss. Emil kommer att arbeta som 

pastor med ungdoms- och ledaransvar. Störst 

fokus på konfirmation, Fredax, Life-

gudstjästen, ledarvård och några gudstjänster 

under hösten. 

 

Emil kommer att jobba 80% till att börja med. 

Vi ser fram mot att få Emil i vårt team och 

önskar hela familjen varmt välkomna och Guds 

välsignelse till er. 

 

För församlingen, Evalotta Bengtsson 

 

Ny Alphakurs 

Trots att denna hösttermin kommer att bli både 

intensiv och händelserik väljer vi att inbjuda till 

en ny Alphakurs. Vi tror på kontinuiteten och 

vill inte tappa farten i Alphaarbetet genom att 

ligga lågt under byggtiden. Vi upplever att det 

enkla konceptet - god mat, skön gemenskap och 

djupa samtal - fortfarande bär.  

Oavsett vad du befinner dig på livets och trons 

resa är Alphakursen ett fantastiskt erbjudande, 

ett äventyr, som inte sällan skapar djupa avtryck 

och starka intryck.  

Vill du vara med? Har du någon vän som vill 

vara med? Välkommen till Alpha-middagen 

den 12 september kl. 18.30!  

Har du andra frågor eller funderingar, kontakta 

gärna Lasse Rolén eller David Norén. 

Apostlagärningarna - till jordens yttersta 

gräns 

I maj startade vi ett gemensamt äventyr att läsa 

Apostlagärningarna tillsammans med hela 

församlingen, och tillsammans med 

Equmeniakyrkan i Sverige gör vi denna resa 

som pågår fram till 1:a advent. 

Apostlagärningarna tar sin utgångspunkt i tiden 

som uppstår direkt efter att Jesus lämnat 

lärjungarna. Nu får vi följa en ung och osäker 

kyrka som tar sina första stapplande steg. 

Vi läser ett kapitel per vecka och söndagens 

predikan tar sin utgångspunkt i ”veckans 

kapitel”. Observera att vi läser två kapitel per 

vecka de tre sista veckorna.  

Vecka Kapitel Tema 

35 Apg 13 Att hitta hem - genom att 

komma bort 

36 Apg 14 Guds verk i svaga 

människors liv 

37 Apg 15 Slitsamma konflikter och 

ny enhet  

38 Apg 16 Kraften - i bön och 

lovsång 
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39 Apg 17 Pratmakare, som vänder 

upp och ner på hela 

världen… 

40 Apg 18 Att ge sig själv - för att 

stärka andra 

41 Apg 19 Paulus i Efesos - två år, 

två dop och två konflikter 

42 Apg 20 Att göra bokslut i sitt liv 

43 Apg 21 Jag är beredd… 

44 Apg 22 UT-vald och UT-sänd 

45 Apg 

23-24 

Var inte rädd! 

46 Apg 

25-26 

Allt - för hoppet 

47 Apg 

27-28 

Att få komma fram… 

Söndagen den 13 oktober får ett spännande 

besök av JONAS DAGSON. Han är journalist, 

grafiker och jobbar på GP, samtidigt är han 

uppskattad bibellärare som gett ut två böcker 

om bibeln, ”Steg för steg genom nya 

testamentet” och ”Steg för steg genom gamla 

testamentet”. Jonas älskar att inspirera ”vanligt 

folk” till att läsa och upptäcka bibeln. Under 

Gudstjänsten undervisar han utifrån Apg 19 och 

efter lunchen kommer han att ha en spännande 

översikt, "Från Jerusalem till Rom - 

Apostlagärningar från början till slut".  

Välkommen! 

Invigningsveckan och veckorna runt 1:a 

advent! 

Det finns en grupp som tagit ansvar för de olika 

samlingarna runt 1:a advent och invigning. 

 

Programmet börjar ta form och vi ber er redan 

nu boka lördag och söndag 1:a advent-helgen 

för den stora festen. Omsorgsgrupperna 

kommer att få andra uppgifter den helgen. Vi 

ser fram mot en fantastisk öppningshelg. Under 

oktober månad kommer programmet i tryck och 

förmedlas ut till er alla. 

 

2.a advent kl.18 kommer Psalmorkestern att 

sjunga med och för oss. 

 

Lars Brandström’s kör kommer att sjunga vid 

några tillfällen. Du som är sugen på att sjunga i 

kör välkommen med på höstens första övning 

onsdag 11 september kl 19.30. 

 

För styrelsen, Evalotta Bengtsson 

 

Kyrkbygget, eget arbete 

Sedan slutet av maj har många utav oss, gamla 

och unga, vuxna och barn, ägnat många kvällar 

och helger åt att arbeta nere i nya kyrkan med 

allt ifrån att köra skräp till tippen, måla väggar, 

skruva och spika, gjuta, montera kök osv.  

Nu är vi på sluttampen av vår långa resa till 

Garverivägen och vi gör oss redo för de sista 

skälvande veckorna innan det är dags för oss att 

inviga och ta nya kyrkan i bruk. Det är NU det 

händer! Det är NU vi har den absolut största 

möjligheten att sätta vår prägel på 

kyrkbyggnaden och mötas tillsammans som 

församling i arbeten! 

För att nå i mål med våra arbeten gör vi därför 

en justering av arbetstiderna från och med vecka 

35.  

• Torsdagar öppnar vi upp vid 17:00 och 

kör på till sent. 

• Lördagar startar vi klockan 09:00 och 

kör på till sen eftermiddag.  

• Vill man komma dit en annan tid för att 

arbeta går detta alldeles utmärkt. Hör av 

er till Josefine Edstrand för att få 

tillgång till nyckel och larmkoder. 

  

Under lördagar kommer vi se till att det finns 

lunch på plats i gamla kyrkan så det finns energi 

att arbeta hela dagen. Vi vill verkligen 

uppmuntra att en arbetsdag nere på plats i 

kyrkan är något som ger dig energi och kraft- 

även om känslan innan ibland är att det hade 

varit gott med vila... Så passa på att ta chansen 

och gör heldagar på plats!  

För att ge köket en möjlighet att planera behöver 

du gå in och anmäla att du kommer att vilja ha 

lunch senast på torsdagen samma vecka. Du 

hittar anmälningslänk på kyrkans hemsida här  

Vi ses på plats i nya kyrkan! 

För byggruppen, Josefine Edstrand 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=3262
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Rastplatsen 

Kanske har du under sommaren besökt en 

rastplats, där du fått möjlighet att sitta ner för en 

paus under resan till målet, där fanns det 

möjligheter att andas ut och njuta gott fika. Det 

är viktigt med rastplatser i våra liv, kanske är de 

speciellt viktiga då vardagen återvänder och 

livet går i högt tempo, ska det då finnas tid för 

vila är det en hjälp att denna stund blir 

kontinuerlig och lätt att återvända till, att det får 

bli en plats som genom igenkännandet hjälper 

mej till trygghet och avkoppling. En rastplats 

för Ande, själ och kropp. Vi hoppas att detta få 

vara en plats för vila och eftertanke, en för 

själen vacker plats som blir värd att återvända 

till. En plats där vi får vara i Guds närvaro. 

Välkommen till Rastplatsen - en 

Nattvardsandakt varje tisdag kl. 18.00 – 19.00 i 

Församlingssalen. 

Britt Andreasson 

 

Glimtar från sommaren 

Det är mitt i högsommaren då jag kommer in i 

vår kyrka, där är så tyst och stilla, näst intill 

ödsligt, inte alls som det brukar vara. Så är det 

nog i de flesta kyrkor den här tiden på året. I 

sommartider då många av oss är ute och reser 

eller finns i våra sommarstugor och sommarhus 

blir mötesplatserna här hemma ovärderliga för 

många. Vi är glada över att som församling ha 

möjlighet att även under sommaren erbjuda 

människor goda mötesplatser. Mötesplatser i 

lummig sommargrönska där naturen står i sin 

fulla fägring är inget som är självklart för en 

församling, men för oss har den möjligheten 

givits. 

Sommaren inleddes med församlingen 

tillsammans med våra vänner i Svenska kyrkan 

och Näässamfundet möttes till Gudstjänst på 

Nääs. Efter midsommar är det som att vi flyttar 

ut till det som blivit församlingens sommarhus. 

Skallsjöskogars missionshus. Under hela 

sommaren har vi där mötts till Gudstjänst och 

torsdagskvällar med ett varierande program. 

Människor berättar att de mår gott av att få 

komma nära varandra och nära naturen, för 

många blir särskilt torsdagskvällarna något av 

hemvändarkvällar, man vänder åter till en plats 

man var på som ung, där möter man på nytt de 

vänner som fanns också då. Andra berättar att 

det är första gången de besöker Skallsjöskogar. 

Allt detta berikar samtalen vid kaffeborden, där 

finns en glädjefylld och inneslutande 

gemenskap. Då kyrkklockan ringer blir det en 

inbjudan till Gudsnärvaro och Gudsmöte. Det är 

just detta sistnämnda möte som så påtagligt 

sätter sin prägel på denna plats.  

Britt Andreasson 

Scouterna startar ny termin  

Tisdag 3/9 klockan 18.15-19.45 startar 

scouterna en ny termin. Platsen för första träffen 

är Skallsjö Skogars Missionshus, 

Högsboholmsvägen 116 där scoutstugan finns. 

Lämplig klädsel är uteklädsel anpassade för 

dagens väder.  

 

Den 5/10 är det Kämpalek på Nääs och vår 

scoutkår är med som arrangörer. Till Kämpalek 

2019 Nääs (scouttävling med cirka 2000 

deltagare) söks det folk som kan vara med och 

hjälpa till som funktionärer, t ex P-vakt, väg-

vakt och hjälp vid start/mål. 

Vid frågor eller anmälan ring Johan Wallmyr 

0707-285351 

Bernhard Gervide Eckel 

Second hand 

Onsdag 21 augusti öppnade Second Hand för 

hösten och har nu öppet fram t.o.m. 14 

december. Vårens försäljning har varit god och 

vi har kunnat dela ut 750,000 i bidrag till olika 

organisationer. Lördagen den 10 augusti hade vi 

ett besök från organisationen Mission Possible. 

Makarna Ignat och Mirjami Ivanov berättade 

om ett fantastiskt arbete genom organisationen 

som nu har 45 år på nacken. Ryssland, 

Bulgarien och några fler är länder där man 

bedriver olika typer av verksamheter. 

Anledningen till besöket är att de ville tacka för 



4 
 

en gåva de fått samt att presentera sin 

verksamhet. Bl.a. handlar det om att bedriva ett 

långsiktigt arbete med familjer med inriktning 

på barnen - Utbildning för blivande mödrar – 

Soppkök – mm. Ignat betonade att prio ett var 

att mätta från lekamlig hunger. Sedan kommer 

frågorna varför man gör detta och då kommer 

helt naturligt undervisningen om Jesus och den 

kristna tron. 

 

Det projekt vår församlings missions-kommitté 

står i begrepp att gå in handlar om att bidraga 

till babypaket som sedan delas ut till fattiga 

familjer. Innehållet i dessa paket är nappflaska, 

välling, blöjor, filt, lakan, kläder och en 

barnbibel. Tanken är att vi ska kunna 

färdigställa klädpaket och sänglinne som sen 

kompletteras med det övriga och packas på 

plats. Detta paket är en ”dörröppnare” där men 

får kontakt med hela familjen. Förutom den 

materiella hjälpen inbjuder man sedan till 

församlingens arbete. Mer info om när och var 

vi kommer att genomföra våra insatser 

återkommer vi om. 

Gusten Anderzén 

Sommarungdomsledare 

Även denna sommar har vi haft förmånen att ha 

tre ungdomsledare som ansvarat för 

sommaraktiviteter i kyrkan. På onsdagar har det 

varit aktivitet i Novahallen under förmiddagen 

och på torsdagar har man mötts i kyrkan för 

spel, sport, ”bobbycarsrace” m.m. På fredag har 

de ordnat vanligt Fredax. Det har kommit 

mellan 3 och 30 ungdomar som verkligen 

uppskattat att ha något att göra under dag och 

kväll.  

 

Vi är tacksamma för Viktor, Hanna och Herman 

som varit detta års ledare. En verksamhet som 

har kommit ur ett behov.  

 

Tack second hand för bidrag. Vi hoppas att 

kunna fortsätta även nästa år. Många ungdomar 

har ingen mötesplats och det vill vi vara under 

hela året. En kyrka mitt i 

byn! 

 

Evalotta Bengtsson 

 

Ekonomi 

Månadsoffrandet tom juli 2019 uppgick till 749 

000 kr. Det innebär att sommarens offrande 

varit gott och vi ligger nu ca 95 000 under 

budget. Med fortsatt gott offrande klarar vi årets 

budget och visar en stark offervilja som bådar 

gott inför flytten till vår nya kyrka.  

 

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) 

 

Ev. frågor kontakta Ing-Britt på 0761-935958 

 

Ing-Britt Borendal 

 

 


