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Hej   

Framtiden.:?! 
”Framtiden tillhör oss, du och jag skall forma den, inga andra kan göra det, framtiden det är vi…”. Så 

skrev Börje Ring 1976 i en sång som många tagit del av. Håller påståendet idag? För inte så många 

månader sedan var framtiden rätt förutsägbar. Rytmiskt ganska stabil. Vi som via planeringar och tankar 

lever mycket i framtiden och planerar för saker som vi vill ska hända då och då känner oss minst sagt lite 

vilsna idag. Nuet – i våra näraliv – har vi hyfsad koll på. Men det som ligger därframme? Det där vi vecko- 

måndas- terminsvis planerade sitter inte lika stabilt idag. Det känns som framtiden hela tiden flyttas fram. 

Och det har den väl alltid gjort. Frågan är om tiden går eller kommer? Förmodligen handlar det om 

bådadera. Men mest är väl vår tid ett Nu. Här och Nu. Men som ansvarskännande individer vill också vara 

med och forma det som just i nuet kallas framtid. I min tanke är det här det kristna hoppet kommer in. I den 

vilsenhet många av oss idag känner finns ändå utrymme för en framtidstro. Vi får på olika sätt uppmuntra 

varandra att leva nu och tänka framåt. Precis som Jesus då hade en strategi för sina lärjungar inför 

framtiden, utmanar han oss idag att försöka leva helt och fullt i den tidsbenämning han kallade ”jag är med 

er alla dagar”. Detta, som rymmer ett nu och ett sedan i våra jordeliv. Men också det eviga som redan nu 

slagit rot i oss och ska blomma när all tid har tjänat ut. 

Så i all ovisshet om i morgon får vi vila i en Jesusnärvaro och utifrån den forma det som går och låter sig 

formas. Känn att du är en viktig del av framtiden. Du som pendlar mellan hopp och ibland uppgivenhet. Du 

är inte ensam i berg- o dalbanan. ”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss 

löftena är trofast”. Hebr. 10:23 
Gusten Anderzén 

Bön 
Gud mitt i livets motsatser, bevara oss från uppgivenhet, ge oss kraft och hopp ur Livets källa, 
lär oss att i varje mänskligt möte se ett du, en gåva, som gör oss rika. 
Stilla vår oro i all förvirring. Möt oss, led oss på framtidsvägen, 
Mitt i en värld av ständig förändring när vår tillvaro känns utsatt och 

hotad, 
slut in oss i din kärlek, den stadiga punkt där vi kan få liv och tro. 
Ge oss lust att leva som Dina barn. Du ser, hör och bekräftar oss. Amen 

 

Skallsjö Skogar och sommarsamlingar 
För några månader sedan hade vi en detaljerad planering för hela 

sommaren. Tyvärr har vi tvingats tänka om helt. I nuläget ser vår 

planering ut så här: 

 
Skallsjö Skogar. 
Inga gudstjänster eller torsdagskvällsamlingar i sommar. 

Ekumenisk Gökotta torsdag 21 maj kl. 8.00.  

Samlingen sker utomhus. Vid regn ställs den in. Medtag fikakorg. 
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Kyrkan 

Fram t.o.m juni är kyrkan öppen måndag – fredag 11.30–13.00 samt onsdagar 18.00-20.00 

Juli månads gudstjänster kommer att spelas in och sänds söndagar kl. 10.00. 

För att kyrkan inte ska vara helt stängd i sommar finns möjlighet till enskild andakt under juli.  
Kyrkan är öppen juli månads söndagar mellan kl. 17-19. Då ges möjlighet till ljuständning, meditation, 

bön, m.m. På plats kommer det att finnas ett blad med bibeltexter, böner, sånger som en andaktshjälp. Mer 

info kommer när den tiden närmar sig. 

Rekryteringen 

Rekryteringsgruppens arbete fortgår med att samla församlingens bild av behov och utveckla den till ett 

underlag för rekrytering. Enkäten har över 70 personer svarat på, och det finns fortfarande möjlighet att 

svara på den så har du inte fyllt i enkäten gör gärna det. 

  

Församlingssamtal har genomförts för att fördjupa samtalet om behov. Vidare har också personer som har 

svårt att delta i digitala kanaler kontaktats för att ge sin bild och dela sina tankar. En rapport från arbetet 

kommer att ske löpande i nyhetsbreven samt vid församlingsmöte.  

 
Offrande & ekonomi 

Vi fortsätter att skänka pengar till församlingen, vilket är jättebra, men som nämnts i tidigare utskick så har 

vi en bit kvar till att offrandet ligger i nivå med den budget som vi antagit för året.  Tyvärr har skillnaden 

mellan det vi behöver samla in enligt budget, och det som faktiskt har samlats in ökat vilket kan ses i bilden 

nedan. 

 

 Bilden visar att vi just nu ligger 100 tkr efter budget vad gäller offrandet. 100 tkr är en stor summa, men 

inte alls omöjligt att ta igen om vi hjälps åt, var och en efter sin förmåga. Vi fortsätter att uppmuntra till en 

kontinuitet i offrandet genom att tex ansluta sig till autogiro via https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-

manadsgivare/ och där ange vårt församlingsnummer som är 4293. Förutom det månatliga offrandet kanske 

du har möjlighet att ge en extra gåva? 

Swish: 123 465 3507 

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
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Församlingens konto i Alingsås Sparbank, clearingnr: 8304-8 kontonr: 311 022 13 

 TACK för din gåva! 

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 
De från omsorgsgrupperna som inte betecknas som riskgrupp är välkomna efter det inbjudningsschema 

som sänts ut. 

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 

 
Möteskod om det efterfrågas är: 1Ak7Xi 

 
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 

 
Equmenia 
Fredax, scout och konfa genomförs som vanligt, fast utomhus. Det är härligt att vi har dessa verksamheter 

som kan fortsätta även om i liten annan form när mycket annat har fått stanna av. 

 
Här en liten inblick i vad scouterna gjort det sista:  

Scouterna genomförde en mycket uppskattad dags 

hajk i temat Scout i test. Scouterna blev utmanade 

i flera olika knepiga uppgifter där samarbete, 

tänka utanför boxen och läsa instruktionerna noga 

hjälpte dem på vägen. 

De gick längsta Götaleden mellan Lerum och 

Jonsered och varvade naturupplevelse, fika och 

vandring.  Det hela avslutades med korv, lägerbål 

och märkesutdelning.  

 
Sommarläger för Scout 

Tyvärr blir det inget sommarläger pga Corona-

pandemin. Vi har fått riktlinjer av Equmenia och 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=3644
https://us04web.zoom.us/j/79398998882
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Scouterna som vi kommer att följa. Vi har därför tänkt oss en dag-hajk på torsdag den 21/5 (Kristi 

Himmelsfärd). Spårarna och upptäckarna kommer hitta på något äventyrligt på en av Lerums alla 

lägerplatser. Äventyrarna kommer ha kanothajk med nattpaddling (om vädret tillåter). Mer info kommer 

nästa vecka. 

  

Sommarlägret efter midsommar är tyvärr också inställd. Vi planerar därför en extra daghajk innan 

midsommar, som beror lite på hur situationen förändras nu under pandemin.  

 
 
Konfirmation nästa år! 

Går du i sjuan och funderar på konfirmation? Look no further. Det är dags 

att anmäla sig till världens bästa konfa!  

 
Konfan är ett år som innehåller väldigt mycket. Du får nya vänner, du får 

fundera över livet och lära dig om den kristna tron. Du får också hitta på 

massor med roliga aktiviteter på vägen. 

Ett år med konfirmation i Equmeniakyrkan Floda innehåller en träff varje 

vecka på torsdag under i stort sett hela läsåret. Vi ses på torsdagar 15:30-

17:30. Träffarna är obligatoriska och vi räknar med att alla konfirmander 

anstränger sig för att närvara i den mån det är möjligt. Under året åker vi 

på en hajk och ett läger. 

Inför konfaåret har vi två träffar: 

11/6 kl. 18:00 Informationsträff med möjlighet att ställa frågor. 

1/10 kl. 18:00 Upprop + praktisk info (obligatorisk) 
 

En konfa, men två spår 

Vi genomför vår konfa som en grupp, fast med två olika spår. Varannan vecka ses vi med hela gruppen för 

undervisning, och varannan vecka ses vi i två olika grupper för idrott respektive äventyr. Du väljer i 

anmälan vilken grupp du vill tillhöra. 

• Idrottskonfa – Varannan vecka någon form av idrott, varannan vecka undervisning. 

• Äventyrskonfa – Varannan vecka någon form av upplevelse, varannan vecka undervisning. 

 

Häng på ett fantastiskt år med massor av godsaker. Gå in på vår hemsida för mer info samt anmälan. 

Det finns även infolappar i kyrkan.  

 

Har du frågor eller funderingar kring konfa eller övrig barn- och ungdomsverksamhet? Hör av dig till vår 

pastor Emil Thelin: 0768-957724 - emil@equmeniakyrkanfloda.se 

 
Hälsning från familjen Ivarsson i Tanzania 
Vi har fått en hälsning från familjen Ivarsson i Tanzania. Det är spännande att höra hur de har det och de 

utmaningarna de står inför under Corona epedemin. Tänk gärna på dem i era böner.  

 

Du kan hitta hälsningen här på vår hemsida. 

 

mailto:emil@equmeniakyrkanfloda.se
http://flodamissionskyrka.se/wp-content/uploads/2020/05/V%C3%A5rh%C3%A4lsning-20200501.pdf
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Flaggstången 
Vår flaggstång är äntligen på plats vid lekplatsen. Här kommer vi flagga på flaggdagar och vid högtider. 

Det kommer att finnas en vimpel som alltid sitter uppe. Vi har valt att bara flagga med Svenska Flaggan, 

detta eftersom vår flaggstång är den enda på hela garveriområdet. Därför kommer ni tex inte se en flagga 

från Equmeniakyrkan, Garveriet eller någon annan som hyr in sig på området. Just nu har vi lite problem 

med anordningen som vi hissar flaggan med. Den kommer att fixas till under v. 21/22. 

 

 
Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

 
 


