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Hej kära församling! 

I min telefon finns en app som registrerar hur många steg jag tar under den vakna delen av dygnet. Trots 

Covid-19 och den begränsning av rörelsefrihet jag som 70 + har blir det ändå en hel del steg. Både 

promenader i skog och mark och inte minst i trädgården som får sin beskärda del av min vakna tid. 

Tror inte att Jesus hade någon stegräknare eller om han visste att det var c:a 12 (ev. kan det varit 32) km 

mellan Jerusalem och Emmaus (eller om det var tvärtom). Men det var på den vägen han slog följe med två 

av sorgtyngda lärjungar. Deras samtal rörde Jesu död och uppståndelse. Plötsligt fick de följe av en för dem 

okänd man, som inte verkade veta vad som hänt. Framme vid målet delade de en enkel kvällsmat. Det var 

när främlingen bröt och välsignade brödet de förstod vem det var. 

Hur tror du Jesus kommer och delar vår livsvandring idag? Skulle du känna igen honom? Kan det vara så 

att han slår en signal och delar en stund av din dag. Eller är det han som går och handlar åt dig nu när du 

inte bör göra det själv. Kan det vara så att när du tänder ett ljus och läser ett stycke ur Bibeln att då är 

stunden när han kommer nära dig. Kanske är informationsbrevet från församlingen en liten Jesushälsning 

om att du inte är ensam med dina frågor och funderingar. Jag tror att i dessa ovanlighetstider dyker Jesus 

upp på olika sätt. Vår bön får vara att våra ögon ska öppnas så att vi får se att vi inte är övergivna av 

honom. När han lovade vara med alla dagar så handlar det också om de dagar som just nu är. Även om 

dagarna ser väldigt olika ut för oss så finns han där och ger sig tillkänna på olika sätt. 

Gusten Anderzén 

Bön 

Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till de som är 

vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!” 

Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken 

och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att 

hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss 

att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och 

ytterst håller allt i din hand. 

Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i 

fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, 

stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är 

sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje 

sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är 

vår medvandrare och aldrig viker från vår sida. 

Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just 

nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. 

Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro. 

Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp 

oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp 
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oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också – förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du 

som kämpar kampen och besegrar allt mörker. 

Amen 

Våra gudstjänster 

Under de senaste veckorna har vi fått flytta över våra gudstjänster till webben och det är fantastiskt vilken 

respons vi har fått. På påskdagen var det närmare 200 enheter, dvs datorer och telefoner, som var 

uppkopplade när vi firade gudstjänst! Ambitionen vi har är att fortsätta kunna sända på detta sätt, 

fortfarande finns det utrymme för de som vill hjälpa till och förkunskaperna som behövs är små. Kan du ta 

foto med din mobil och köra PowerPoint kan du mer än tillräckligt! Hör av dig om du kan tänka dig hjälpa 

till med detta!  

 
Rekrytering av ny församlingsföreståndare 
En rekryteringsgrupp har nu formerats och de har träffats en första gång. I gruppen tittar man på de 

enkätsvar som kommit in och hur de kommer jobba framöver.  

 
Rekryteringsgruppen består av: 

• Johan Sunesson (sammankallande) 

• Evalotta Bengtsson 

• Johan Kjörk  

• Angelica Olsson 

• Solweig Einarsson 

 
Om du inte redan har svarat på enkäten så finns det fortfarande möjlighet att göra det! Vi har fått in ett 

antal svar redan, men vill gärna få in ännu fler eftersom det ger rekryteringsgruppen ett bra underlag att se 

hur församlingen tänker kring framtiden och ny föreståndare. 

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

 
Som vi skrev i förra mailet planerar vi för församlingssamtal den 25 april. Eftersom vi fortfarande har 

begränsningen i hur många som kan träffas planerar vi att ha detta samtal via webben. Exakta tider och hur 

du går tillväga för att vara med kommer att komma i början av nästa vecka.  

 
Det planerade församlingsmötet 10 maj kommer att utgå, vi återkommer med nytt datum när vi kommit lite 

längre i rekryteringen.  

 
Kyrkkaffe 
Vi fortsätter våra kyrkkaffe online, vi vill gärna uppmuntra er att ansluta och få möjligheten att prata lite 

med varandra nu när vi inte kan ses på riktigt. För att komma in i mötet klicka på följande länk. 

https://zoom.us/j/99007413369 

Du kan koppla upp dig på mötet med en mobiltelefon, dator eller surfplatta.  

https://www.surveymonkey.com/r/SNCMQHY
https://zoom.us/j/99007413369
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Från och med nu kommer omsorgsgrupperna vara värdar för det “kyrkkaffe online” och se till att det alltid 

finns någon att prata med när man kommer dit. 

 
Ljuständning och Bön 
Kyrkan fortsätter att vara öppen på vardagar 11.30-13.00 för ljuständning och bön. Har du möjlighet att 

hjälpa till med att öppna kyrkan och finnas på plats, ring Evalotta (0704807729).  

 
Även på onsdagskvällar 18-20 finns det möjlighet att komma in och stilla sig en stund, då finns Britt på 

plats.  

 
Offrande & ekonomi 

Trots att vi inte kan ses som vi brukar kan vi med glädje konstatera att vi fortsätter ge pengar till 

församlingen. Det är fantastiskt! 

 

På årsmötet antog vi en budget som innebär att vi behöver öka vårt offrande jämfört med tidigare år. Där är 

vi inte än, även om vi är en bit på väg. Förutom en ökning behöver vi se en kontinuitet i offrandet och vill 

därför uppmuntra dig att se över ditt månatliga givande till församlingen. Ett enkelt sätt är att ansluta sig till 

autogiro via Equmeniakyrkans hemsida https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/  

 

OBS! Glöm ej att ange vårt församlingsnummer som är 4293 för att pengarna ska hamna rätt.  

Citat: “Väldigt enkelt om man följer länken. Det tog knappt fem minuter och det blir en kontinuitet 

för mig och en trygghet för församlingen.” 

Ett annat sätt är att lägga upp en stående överföring från ditt privata bankkonto till församlingens konto i 
Alingsås Sparbank: Clearingnr: 8304-8   Kontonr:  311 022 13 

Att skicka pengar via bankgiro 5936-9330 eller swish 123 465 3507 är förstås också välkommet. 

Gud välsigne dig! 

Equmenia 
Konfirmanderna, Fredax och scouterna fortsätter att träffas som planerat under våren men har alla 

samlingar utomhus.  

 
För er som har ungdomar som funderar på konfirmation läsåret 20/21 finns nu möjlighet att anmäla sig till 

konfan på hemsidan.  

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
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Böcker 
För några veckor sedan bad vi om böcker till de som sitter i 

karantän. Det har kommit in många böcker, det vill vi tacka för!  

 

Om du känner någon som du tror behöver en liten hälsning genom 

en bok så får du gärna hämta en i kyrkan och ge vidare. Vill du 

själv ha något att läsa när tiden går långsamt hämta gärna en bok 

till dej själv eller be någon annan ta med en om du inte kan komma 

ut. 
 

 

 

 
Walk’n talk 
Vi fortsätter april ut med “Walk’n Talk”, det har varit väldigt skönt att komma ut och gå en liten sväng och 

prata. Så är du frisk och vill röra lite på dig är du välkommen till kyrkan 16.00 på tisdag eftermiddagar.  
 
Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 


