
Invignings

program

Kontaktinformation 
Pastor och Församlingsföreståndare 

David Norén

Ledig Fredagar och lördagar

Telefon 0302-301 11

Mobil 070-913 1430

e-post david@equmeniakyrkanfloda.se

Omsorgspastor Britt Andreasson

Mobil 0707-99 1939

e-post britt@equmeniakyrkanfloda.se

Ungdomspastor Emil Thelin

Mobil 076-895 7724

e-post emil@equmeniakyrkanfloda.se

Hemsida www.equmeniakyrkanfloda.se

Facebook @equmeniakyrkanfloda

Intstagram @equmeniakyrkanfloda

Adress Garverigatan 7A, 448 31 Floda

Bilskjuts 076-093 9830 söndagar kl. 10.00 – 10.30 

Floda Second Hand & Café   
Skallsjö Prästväg 1, Floda. Mobil: 070–320 4528

Sista öppetdag 2019 är 14 december, Second Hand öppnar efter jul igen 

den 11 januari

Skallsjö Skogars Missionshus
Högsboholmsvägen 116, Floda, 0738-75 30 16

Församlingens bankgiro 5936–9330

Swish 123 4653 507

Equmeniakyrkan Floda 

– vad är det?

Vi vill vara en mötesplats för hela samhället och de 

existentiella frågorna. Vi vill vara en gemenskap där var 

och en ska kunna finna frid, få upprättelse och mod, och 

finna vägen till en tro, där kompassen är Guds ord.

Vi vill vara en aktiv del av Garveriets hållbarhetsfokus –

där vi särskilt vill vara bärare av den existentiella 

hållbarheten.

Vi är människor som behöver kontakt med vår skapare och 

med varandra. Därför är våra gudstjänster, vårt 

ungdomsarbete, våra konfa- och Alfakurser centrala, men 

är inte de enda samlingarna som har bäring på den inre 

miljön. Även konsten, musiken, föreläsningar är viktiga 

inslag som fördjupar, alla på sitt sätt. Detta ger själen 

näring, viktigt för den inre miljön och hållbarheten. Så vill 

vi samarbeta med hela samhället för att bidra till en hållbar 

värld, som håller in i evigheten.

Vi vill i vårt kondenserade invigningsprogram bjuda lite av 

det vi hoppas kunna erbjuda alla Flodabor i en spännande 

framtid. 

Välkommen! 

Församlingen ordinarie verksamhet

Varje vecka återkommer gudstjänster och aktiviteter för barn, 

ungdomar och äldre. Närmare upplysning om varje veckas aktuella 

utbud kan du hitta på vår hemsida (se nedan), där du också finner 

information om Alfakurser och konfirmationsundervisning. 

Så här ser en vecka ut i huvuddrag:

Söndagar 11:00 Gudstjänst med församlingens  

pastorer, musiker och sångare 

Under gudstjänsten Söndax för 

åldrarna 4-12 år

Tisdagar

varannan vecka
11.00 – 13.00 Ljuspunkten för daglediga

Tisdagar 18.15 – 19.45 Scout, 8 år och uppåt

Onsdagar 14.00 – 18.00 Floda Second Hand & Café

Fredagar 19.00 – 22.30 Fredax, 13 år och uppåt

Lördagar 10.00 – 14.00 Floda Second Hand & Café

www.equmeniakyrkanfloda.se

Equmeniakyrkan Floda – lite fakta

• Församlingen består av ca 330 medlemmar

• Vi satte spaden i jorden för denna kyrka den 29 april 2018, en resa som 

började för ca 20 år sedan

• Kyrkan har ritats av Jenny Nyström på Kjellgren Kaminsky

Architecture

• Total yta ca 1 300 m² 

• Kyrksalen rymmer 250 sittande men möjlighet att utöka till ca 400 

sittplatser

• 600 personer får vistas i kyrkan samtidigt, varav max 150 personer på 

övervåningen

• Förutom i vår kyrka finns vi i Floda Second Hand & Café, Floda Nova 

och vårt sommarhem Skallsjö Skogar

• Kyrkan är i princip självförsörjande med energi från ovan i form av 

solpaneler. Vi har även bergvärmepump



Invigningsprogram

December

Invigningshelgen 30/11 – 1/12  - se separat program

Lördag 30 november från kl. 15
Invigningsfest med barnkonsert, föreläsningar och julkonsert med 

sångare och musiker från församlingen

Söndag den 1 december kl. 11.00
Invigningsgudstjänst

Konsert
Söndag den 
8 december 
kl. 18.00

Entré 150 kr

Sjung in julen som aldrig förr
Sing-along-konsert med stor orkester

En äkta Proms, eller sing-along-konsert, 

där du får sjunga med i julens storslagna 

psalmer till svårslaget ackompanjemang av 

Lutherska missionskyrkans orkester med 

symfonisk besättning, Floda EquMass 

Choir, orgel och solister. Det blir en mäktig 

kväll!

Dirigent: Sven Fridolfsson

Körledning: Lars Brandström

Organist: Ingegerd Anderzén

Konferencier Rebecka Bramsved

Januari
Konsert
Lördag den 
11 januari
kl. 17.00

Entré 100 kr

Orgelkonsert
Vad kan man egentligen spela på 
en orgel?

Njut av musik av Bach, Keith Jarret, Benny 

Andersson m.fl. Vår nya Viscountorgel

visar vad den går för i händerna på två 

experter.

Bo-Urban Nordgren - tidigare legendarisk 

organist i Annedalskyrkan

Ingegerd Anderzén - församlingens egen 

organist med tjänst i St Pauli församling.

Februari
Konsert
Fredag den 
7 februari
kl. 20.00

Entré 200 kr

SALT
Legendariskt rockband med 

västkustpatina

SALT, den legendariska kristna 

rockgruppen med rötter i västkustmusik 

med en kryddning av funk, blues och jazz. 

Visste du att Salt också har rötter i Floda? 

Nu upprepar vi sommarens succéartade 

reunionkonsert.

Konsert
Fredag den 
28 februari
kl. 20.00

Fri entré

Ashira Gospel Choir
från Glimåkra folkhögskola

FREDAX välkomnar alla till en kväll med 

gospelglädje och mycket energi 

tillsammans med Ashira Gospel Choir. 

Bjud med gammal som ung och låt dig 

smittas av glädjen!

Mars
Föredrag
Onsdag den

4 mars
kl. 19.00

Fri entré

Stefan Edman
Vår vackra planet har feber. Kan 

vi bota den?

En hoppfull kväll om ”sju F” i kampen 

för jordens och själens överlevnad.

Klimatkrisen kan lösas men bara om 

kultur och andlighet får samspela med 

förnyelse av tekniken, ekonomin och 

ledarskapet i politik och näringsliv. 

Stefan Edman är biolog och teknologie 

hedersdoktor vid Chalmers, föreläsare 

och författare till ca 50 böcker om 

naturen, människan och de existentiella 

frågorna. 

Föredrag
Lördag den 
21 mars
kl. 19.00

Fri entré

Joel Halldorf
Gud – Återkomsten

Var inte Gud död, religionerna på väg 

bort och sekulariseringen den nya 

normen? Bakom debatter om böneutrop 

och religiösa kläder finns vår tids 

ödesfråga: Håller religionerna på att 

rasera demokratin – eller är de tvärtom 

nödvändiga för att den ska överleva? 

Joel Halldorf är lärare på Teologiska 

högskolan Stockholm, författare samt 

skribent för tidningen Dagen och 

Expressen.

Missa inte heller

Påskens gudstjänster – den kristna trons själva nav

Föreläsning med teologen Lennart Thörn 22 april -20 kl. 19

Lukas och alla folk – berättelsen om evangeliets 

gränslöshet

Konsert
Torsdag den 
23 januari
kl. 19.00

Entré 150 kr

Bohuslän Big Band
Count Basie & Duke Ellington

Ett av Europas bästa storband låter oss 

njuta av de två giganterna Count Basie och 

Duke Ellington. Håller kyrksalens akustik 

för deras sväng och tryck?

Föredrag
Onsdag den 

29 januari
kl. 19.00

Fri Entré

Kajsa Svennberg
Fokus miljö och hållbarhet

Kajsa Svennberg, ingenjör och pastor, 

hjälper oss att hitta de positiva vägarna in i 

hållbarhet och klimatrespekt med Bibeln i 

hand.


