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Hej kära församling! 
 
Tittade och lyssnade till Emil Thelins predikan förra söndagen. (Tack Emil) Texten handlade om lärjungen 

Tomas. Han som kallas tvivlaren. Han som ville möta Jesus personligen. Han som behövde något mer än 

enbart andras upplevelser och berättelser. Han som bars av en stark längtan av frihet ur den isolering 

lärjungarna av rädsla för judarna hamnat i. 

 
Ibland pratar vi om att "sår läggs till sår". Att det är i vår svaghet (såren) styrkan ligger. I min tolkning är 

tvivlet ett sådant sår. Ett sår som behöver få möta Jesu sår. ”Här är min händer- här är min sida”. Såren 

från Golgatadramat och Jesu återvändande till honom ger Tomas tro ny styrka ur hans kris. Det är i det 

mötet vi får del av den finaste av trosbekännelser: ”Min Herre och min Gud”. 

 
Det är lätt att hamna i tvivel i den isolering många av oss idag påtvingats. Av rädsla för corona ….. bakom 

stängd dörr. Men vet också att trons motpol inte är tvivel utan otro. Låt ditt tvivel och det som känns sårigt 

i ditt liv nu, få möta honom som sårmärktes för din skull. Låt Jesus få vara din styrka i dessa tider av 

annorlundaheter han som kan komma in i det mest låsta av alla rum. 

 
Låt de ”sår” som nuläget märkt oss med också få vara en utmaning att möta varandra som behovens barn. 

Tillsammans med Jesus och varandra bygger vi framtid. Tomas och hans lärjungskompisar orkade gå 

vidare, trots en just då, oviss framtid. 
  
Gusten Anderzén 

  
BÖN 
Herre Jesus Kristus,  
du står här framför mig,  
du är också bakom mig,  
du är på min högra sida,  
du är på min vänstra sida,  
du är över mig,  
du är under mig,  
du omger mig på alla sidor,  
du bor i mitt hjärta,  
du genomtränger mig helt,  
och du älskar mig, Herre Jesus! 

  
Rekrytering av ny församlingsföreståndare 
Lördagen den 25 april  möttes ett 20-tal  på zoom till samtal kring rekryteringen. Det fungerade alldeles 

utmärkt. Efter en  dragning av enkätsvaren  som Johan Kjörk höll i fick vi alla möjlighet till reflektion. 

Rekryteringsgruppen tar med sig reflektioner i sina fortsatta samtal. Har du tankar ring eller maila gärna 

någon i gruppen om dina funderingar och tankar.  

 
Vi ber att få återkomma när vi har kommit en bit på väg.  
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Rekryteringsgruppen består av: Johan Hultsbo Sunesson, Johan Kjörk, Evalotta Bengtsson, Angelica 

Olsson och Solweig Einarsson.  

 
Våra gudstjänster 
Vi fortsätter att fira gudstjänst online, vi tycker att det är mycket roligt att se att många hittar till våra 

sändningar. Gudstjänsterna ligger kvar på hemsidan en vecka så att alla som vill kan få chansen att se dem. 

Du hittar dem här. 

 
Vi vill också ge en påminnelse för de som medverkar eller har omsorgsgrupp att följa riktlinjerna och 

stanna hemma om förkyld eller närstående har tecken på Corona-infektion 

 
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. Just nu är de planerade till fram på mitten av juni.  

 
För att komma in i mötet klicka på följande länk. 
https://us04web.zoom.us/j/79398998882 

 
Du kan koppla upp dig på kyrkkaffet med en mobiltelefon, dator eller surfplatta. Någon från veckans 

omsorgsgrupp kommer finnas där så att det alltid finns någon att prata med 

 
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. 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=3644
https://us04web.zoom.us/j/79398998882
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
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Gud välsigne dig! 

Walk’n Talk 
För er som är hemma och känner för att röra lite på er och träffa någon har vi walk’n talk tisdag 16.00, vi 

börjar med fika på verandan klockan 16.00  och sen tar vi en promenad i vårt vackra naturreservat. 

 
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.  

 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 
 


