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Hej kära församling och Guds frid till oss alla! 
 

Vi har hamnat i en situation där vi översköljs av 

information, som på olika sätt berör och begränsar oss 

alla. Allt från lagstadgade beslut till rekommendationer. 

Det var väl inte detta vi tänkte när vi invigde vår nya 

kyrka. När framtidstron och förväntningarna blommade. 

Men idag är det mycket av tystnad både i kyrkan och 

många andra sammanhang. Jag tänker på boken “Tyst 

vår” (1962) där R. Carsson skrev om effekterna av 

användandet av kemiska bekämpningsmedel som 

exempelvis DDT. Bl.a. skriver hon om hur fågelsången 

tystnat. 

I vår trädgård ser jag i skrivande stund hur fåglar flyger 

fram och tillbaka för att fixa till det i holkar och bon. 

Koltrasten fyller trädgården med skönsång och nötväckan 

fyller på med sitt hetsiga vi-vi-vi-vi-vi. Uppe i eken sitter 

ringduvan och kuttrar sitt femstaviga do dóh do, do do. 

 

Detta skingrar mycket av den tystnad som COVID-19 belagt oss med. Våra bevingade vänner utmanar oss i 

kyrkan att fortsätta lovsjunga. Vi fortsätter förmedla budskapet om en närvarande Gud som talar hopp och 

skapar framtidstro. Vi tänder ett andaktsljus i våra hem. Sjunger eller läser psalmer om en god Gud. Läser 

och mediterar över texter inför påsken. Vi bär oss själva, närstående och vår omvärld på bönens armar. Vi 

tystnar inte även om tillvaron inte är som vanligt.  

 

Just nu kröp talgoxen in i sin holk. Påverkad av ljuset som stimulerar en liten körtel i honom känner han 

och hans fågelvänner att det finns en framtid. Detta hopp som burit den kristna kyrkan i stunder av 

prövningar. Detta hopp som kyrkan alltid trott på och förkunnat. Så kära vänner, håll ut. Vi är famnade av 

Jesu kärlek i allt detta annorlunda. Det är bibelns goda information till oss i församlingen och hela den 

bebodda världen. 

 

Gusten Anderzén 

 

Påskens samlingar 
Vår största och viktigaste helg inom den kristna kyrkan närmar sig och vi är många som vill samlas och fira 

denna högtid. 

 

Medarbetargruppen har resonerat utifrån att det har kommit ytterligare preciseringar och 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I dessa rekommendationer står att föreningar ombeds att 

inte samlas till årsmöten eller andra möten, utan att istället skjuta det framåt. Vi tolkar som att detta bör 

också få konsekvenser på vårt gudstjänstfirande och att vi behöver ställa om och hitta andra vägar. 

 

Vi kommer att fira gudstjänster och sända direkt via vår hemsida. Medverkande och pastor är på plats 

tillsammans med ett par omsorgsgrupper. En inbjudan kommer att gå till alla omsorgsgrupper om hur vi 

tänker kring att delta i gudstjänsten och ett schema där de kan läsa om när det ges möjlighet att fira 

gudstjänst i kyrkan. Vi andra lyssnar och följer gudstjänsten hemifrån. 
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Så här kommer påskens samlingar att se ut:  

 
Skärtorsdag kl 19.00 - 20.00 
Kyrkan är öppen för bön och ljuständning för de som vill vaka in påsken och förbereda sig för 

långfredagen. Ingen nattvard.   

 
Långfredagen kl 11.00 
Vi firar gudstjänst i hemmen, gudstjänsten sänds direkt på hemsidan (web-sändning gudstjänst), 

endast de medverkande och två inbjudna omsorgsgrupper kommer att finnas i kyrkan.  

 
Påskdagen kl 11.00 
Vi firar gudstjänst i hemmen, gudstjänsten sänds direkt på hemsidan (web-sändning gudstjänst), 

endast de medverkande och två inbjudna omsorgsgrupper kommer att finnas i kyrkan.  

 

I gudstjänsten kommer vi också fira nattvard tillsammans. Välsignat nattvardsbröd/oblater kommer 

att finnas tillgängliga i kyrkan från och med onsdag för att hämtas (i små kuvert) så att man kan 

vara med och delta i måltiden hemifrån. Om du hör till någon av riskgrupperna hör av dig till Britt 

så hjälper hon till så att du kan få brödet hemkört.  

 
Innebär detta nu att kyrkan är stängd? Nej det gör det inte! Under hela april har vi planerat så att kyrkan 

kommer att vara öppen för bön och ljuständning på vardagar kl 11.30 - 13.00 och på onsdagskvällar (med 

start efter påsk) kl 18.00 - 20.00. 

 
  

Böneänmen 
Om du har något böneämne som du vill att vi ska be för skicka ett mejl eller SMS till Gusten Anderzén 

(gusten@equmeniakyrkanfloda.se eller 070-731 44 48) så sammanställer han detta och förmedlar till den 

som leder söndagens förbön. 

 

Kyrkkaffe 

Kyrkkaffet vi har haft “online” har varit väldigt trevliga för de som varit med så vi fortsätter med det även 

nästa söndag. Välkommen att vara med!  

 

Länk till Zoom möte möteskod: 028950 

 

Hjälpande händer  
Behovet av hjälp är stort! Vill vi ha en hållbarhet i att sända våra gudstjänster och ha sång och musik i 

gudstjänsten behövs det fler som hjälper till. I dagsläget är det alldeles för få och mycket personberoende 

för att kunna hålla under mer än några veckor. Vi behöver hjälpas åt med detta.  

 

Har du någon datorvana och vill lära dig så är du rätt person. Det krävs inga avancerade tekniska kunskaper 

för att kunna vara med. Hör av dig till Magnus Standar eller Daniel Ohlsén så hjälper de dig med glädje 

igång!  

 

Vill du hjälpa till med sång och musik i gudstjänsten hör av dig till Lars Brandström.  

 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=3628
http://flodamissionskyrka.se/?page_id=3628
mailto:gusten@equmeniakyrkanfloda.se
https://us04web.zoom.us/j/588274670?pwd=T3NiZGZiOHc4N0toemVNYS9xUTcyZz09
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Equmenia  
Fredax och konfirmationen fortsätter att mötas, men de träffas utomhus och i den mån samlingar behöver 

ske inomhus träffas man i mindre grupper. Scouterna har under hela mars månad haft sina aktiviteter ute 

och kommer att fortsätta med det så länge deras verksamhet pågår. 

 
Kollekt och offrande 
Vi fortsätter även att påminna om vikten av att komma ihåg församlingen i offrandet även när 

verksamheten ser annorlunda ut. En stor del av våra kostnader är fast (personal och fastigheter) och 

minskar inte även om verksamheten har gått ner.  

 

Se gärna 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! 

 
Föredrag med Lennart Thörn  
Inte helt oväntat har vi tvingats flytta föredraget som var planerat till 22 april med Lennart Thörn. Nytt 

datum är inte bestämt än.  

 
Församlingssamtal och påminnelse om enkäten 
Som vi skrev i förra mejlet planerar vi för församlingssamtal den 25 april och för att få så bra underlag till 

diskussionen vill vi påminna dig som inte redan fyllt i enkäten att göra det.  

 

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

 

Bön  

Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i 

förtröstan på din hjälp. 

Jag vill tänka på ditt ord och därför hoppas jag: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör 

aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet!” 

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för att hjälpa sjuka, för att lösa frågan om vaccin och 

botemedel mot detta virus. Ge vishet och kunskap till framgång och resultat. 

Herre Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom och dem som känner oro. Bär 

varje människa igenom oro, ensamhet och låt hälsan och friden segra. 

Amen! 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

 

https://www.surveymonkey.com/r/SNCMQHY

