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Kära församling 
 

Vi hoppas och ber att ni alla mår bra och får behålla hälsan. Det är viktigt att vi ser om varandra när flera 

av oss sitter hemma och inte får träffas på samma sätt som vi brukar. Vi vill gärna uppmuntra er till att 

ringa det där extra samtalet och visa att vi finns här för varandra. Vi kan visa omsorg på många sätt genom 

att ringa, skriva ett kort, baka något, erbjuda hjälp med att handla m.m. 

 

Församlingsmöte 2 april flyttas! 
I våra kalendrar har vi bokat in ett församlingsmöte med fokus på rekrytering imorgon kväll den 2 april. 

Tanken vi hade för kvällen var att ge möjlighet att diskutera och skapa samsyn men då varken personer 

över 70 år, de som tillhör någon riskgrupp eller har något förkylningssymptom får komma ser vi att 

möjligheterna att få ett bra samtal är begränsade. Vi har dessutom begränsning på max 50 personer att 

förhålla oss till.   

 

Det vi planerar för istället är att lördagen den 25 april bjuda in till ett antal mindre samlingar där vi kan 

diskutera. För de som inte kan komma då kommer vi komplettera med telefonsamtal och/eller 

videokonferenssamtal. Exakt hur detta kommer att utformas ber vi att få återkomma med efter påsk.  

 

För att ha ett bra underlag till dessa samtal hoppas vi att ni alla fyller i enkäten som skickades ut förra 

veckan.  

 

Länk till enkäten: https://www.surveymonkey.com/r/SNCMQHY 

 

Gudstjänsterna 
Pastorerna och styrelsen har haft ett extra möte och bestämt att vi kommer att fortsätta fira gudstjänst i 

kyrkan så länge det är möjligt enligt det rådande regelverket. I dagsläget finns en begränsning på max 50 

personer. Vi vill så långt som möjligt hålla fast vid det “normala” då detta historiskt visat sig vara viktigt i 

kristider. Därför vill vi inte stänga vår verksamhet helt utan anpassar oss så att vi alltid följer riktlinjer som 

myndigheterna sätter upp och den intention som ligger bakom dessa beslut av myndigheterna. 

 

Vi har inte för avsikt att ”ligga på gränsen” när det kommer till antalet besökare och om vi ser tillbaka på 

de två föregående söndagarna så har detta inte varit ett problem. Om det skulle visa sig att vi vid något 

tillfälle skulle närma oss maxantalet för antal besökare, vilket förefaller osannolikt, kommer vi hantera den 

situationen. Det kan komma att ske på så sätt att någon ombeds följa gudstjänsten online hemifrån. Här 

önskar vi att vana kyrkobesökare som är trygga i församlingen lämnar plats för den som kanske just nu 

söker sig till vår församling i en tid av oro eller sorg. Det faktum att man skulle kunna få en fråga om det är 

möjligt att följa gudstjänsten på distans ska alltså inte tolkas som ett avvisande utan man bör snarare se på 

frågan som en möjlighet att visa på generositet och omsorg. Som alltid gäller givetvis att skulle det komma 

ändrade direktiv så anpassar vi oss och återkommer med ny information. 

 

Vi är medvetna om att merparten av församlingen för en tid framöver kommer att fira gudstjänst framför 

antingen telefon, surfplatta eller en dator och räknar med att snart att kunna sända gudstjänsten direkt på 

vår hemsida. Det arbetas på att försöka få igång det redan på söndag. Om vi inte lyckas att sända med bild 

kommer vi i alla fall att som förra söndagen kunna spela in och lägga upp hela gudstjänsten på hemsidan en 

stund efter det att gudstjänsten är slut. 

https://www.surveymonkey.com/r/SNCMQHY
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Om du har något böneämne som du vill att vi ska be för skicka ett mejl till någon av pastorerna så tänder vi 

ett ljus och ber för det. 

 

Vi ber er fortsätta att tänka på följande:  

• Inga handhälsningar 

• Håll avstånd till varandra i bänkarna, lämna stolar mellan er. Det gäller alla utom barn som sitter 

med vuxna.  

• Håll avstånd vid ljuständning 

• Om du känner dig det minsta krasslig, stanna hemma 

• Om du tillhör någon riskgrupp eller är över 70 år ber vi dig att avstå från att delta på plats 

 

Anställda 
Våra anställda jobbar på som vanligt även om arbetsuppgifterna idag ser lite annorlunda ut av (o)naturliga 

skäl. Gusten Anderzén är 70+ och håller sig dock borta från kyrkan. Han har gått ner från 50% till 25%-ig 

tjänst. Gusten jobbar hemifrån och finns tillgänglig för samtal och frågor på telefon och dator.  Han sköter 

dessutom en del administrativa uppgifter. 

 

Hjälpande händer  
Det finns ett behov av fler som kan hjälpa till rent praktiskt med våra gudstjänster när vi nu planerar att 

börja sända våra gudstjänster via hemsidan. Det krävs inga förkunskaper och inga avancerade tekniska 

kunskaper (och du behöver inte lova att fortsätta för alltid). Du är välkommen att testa.  

 

Vi behöver verkligen dig som ofta hanterar dator hemma. Hör av dig till Magnus Standar eller Daniel 

Ohlsén eller säg JA! när de frågar! 

 

Låna ut en Gaming Dator? 
För att kunna filma och sända vår gudstjänst behöver vi en gaming-dator. Är det någon i församlingen som 

har en som vi kan låna över helgen?  En dator skall köpas men det hinner inte bli klart innan helgen. 

 

Kontakta Magnus Standar 0709-875555 om du kan hjälpa till så att vi kan komma igång med sändning så 

snabbt som möjligt. 

 

Kollekt och offrande 
Från styrelsen vill vi ge oss alla en påminnelse om vikten av att regelbundet vara med och ge till den 

verksamhet som just nu ser annorlunda ut men vi alla bär i våra hjärtan och böner. 

 

Vi tackar för all er generositet ni ger församlingen genom era gåvor. Vi vill ge en uppmuntran att se över 

ditt/ert automatiska givande. Behöver du hjälp hör av dig till någon i styrelsen. Fundera på din kyrkoavgift 

vill du vara med? (se Equmeniakyrkans hemsida för mer information) 

 

Swisha kollekt även om du inte har möjlighet att komma och fira gudstjänst på plats i kyrkan (Swish-

nummer: 123 465 3507) eller skicka in på bankgiro 213-1217, bankkontonummer 8304-8 31102213.  

 

STORT TACK FÖR DIN GÅVA! 
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Kyrkkaffe söndag 5 april 12.30 
I söndags gjorde vi ett försök med att ha kyrkkaffe online och det var 

några som träffades och pratade en stund. Mycket trevligt! Det finns 

plats för fler! Om ni känner er osäkra på hur det fungerar hör av er till 

Mahlin Standar eller Maria van der Ploeg så kan vi hjälpa er igång och 

kanske göra en test innan.  

 

Länk till nästa kyrkkaffe kommer här: 

https://us04web.zoom.us/j/303105148, instruktioner för hur man går 

med finns att hitta här 

 

 

 

 

 

Öppet för ljuständning och bön i kyrkan vardagar 11.30-13. Välkommen med! 
 

 
  

https://us04web.zoom.us/j/303105148
http://flodamissionskyrka.se/?p=3593
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Walk’n Talk 
I tisdags var vi tre som gick en härlig promenad i vårt 
naturreservat. Vi fortsätter nästa vecka men denna 
gång tisdag klockan 16.00. Hoppas vi ses där. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fråga till alla barn i församlingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar Styrelsen Equmeniakyrkan Floda 


