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Kära församling 

En känsla av vilsenhet vilar över lärjungagruppen. Plötsligt var han borta. Deras centrum och trygghet 

försvann bort ur deras åsyn. Jesus återvänder till Fadern som han sagt. 

 

Det är detta denna helg handlar om. Återigen får lärjungarna en ny tillvaro att förhålla sig till. Det hade 

varit lite fram och tillbaka sedan påsken och nu uppstod ännu en ny och okänd situation. Men innan det 

skedde berikade han deras liv med uppdrag och närvarolöfte.  

 

Också vi firar denna helg i en vilsenhet. Hur ska det bli? Många upplever en känsla av ensam- och kanske 

övergivenhet. Men också för oss finns löftena. ”Jag är med er – Ni ska få kraft – Jag kommer tillbaka”. Det 

är i detta vi trots allt får vila.  

 

Precis som lärjungarna fick orientera sig i en ny tillvaro får också vi hitta färdriktningar i vårt här och nu. 

Och precis som lärjungarna får vi på olika sätt stötta varandra. Jesus hade uppmanat dem att hålla ut. Att 

vänta under bön. Han hade berättat om en framtid som rymde både det igenkända och mycket nytt.  

 

Så får vi fortsätta att vårda vår tro. Stötta varandra genom bön och andra olika kontaktvägar. Vi får bäras av 

en förvissning om att Jesus har en spännande framtid i beredskap för oss. 

 

Gusten Anderzén 

 

Bön 
Gud, tack för möjligheten till ledighet och vila. Det gör oss gott att få gräva i trädgården, pyssla med 

blomkrukor och små odlingar. Tack för att vi får pausa med ansiktet vänt mot solen. Men bäst av allt är att 

få tid för tacksamhet och glädje. Påminn oss, idag, om sådant vi kan vara tacksamma över och hjälp oss att 

dela med oss av vår glädje till andra. Vi ber dig, Herre, att få se de ovanliga saker du gör i vår värld, i våra 

liv och i våra vänners liv för att visa din godhet, din kärlek och ditt tålamod. Hjälp oss i vår vilsenhet att 

hitta vägar att hantera allt det där vi inte är vana vid och känner igen.  

 

Vi ber för varandra. För de som förlorat anhöriga. För de som kämpar i sjukhussängar. För personal och 

ansvariga beslutsfattare. Tack för att du hör vår bön och ger oss svar i rätt tid.  

 

Amen 

 

Gökotta 
Imorgon torsdag, Kristi Himmelsfärds dag möts vi till ekumenisk gökotta i Skallsjö skogar kl 8.00. 

Samlingen kommer vara utomhus och vi tar med vår egen fikakorg. Vid regn ställs gökottan in.  

 

Våra gudstjänster i maj och juni 
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. 

 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=3644
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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 till omsorgsgruppsledarna.  

Kyrkkaffe 

Har du inte varit med på något kyrkkaffe online än? Oftast är vi mellan 5 och 10 personer som träffas och 

pratas vid en stund. I söndags fick vi besök från Vaggeryd och Brännö. Riktigt härligt att det faktiskt går att 

ses även när man inte befinner sig på samma plats!  

Vi fortsätter med det digitala kyrkkaffet juni ut så än finns chansen att vara med.  

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

möteskoden 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. 

 

Offrande & ekonomi 
Vi är glada för det offrande vi får in till församlingen i en tid då vi inte kan mötas på plats. Vi vill dock i all 

ödmjukhet visa och berätta att vi inte når vår budget när det gäller offrandet under april/maj. Vi har sänkt 

våra kostnader men mycket är fasta kostnader som löper på. 100 000 kronor under det vi gemensamt 

beslutat på årsmötet gör att vi behöver be oss alla att fundera vad just jag/du/ vi kan göra för att komma 

ifatt oss. 

 

Vi är ca 130 offerenheter, du kan själv fundera på om du har möjlighet att ge en extra gåva. Vi ser fram 

emot att komma igång med alla verksamheter så fort folkhälsomyndigheten trycker på OK-knappen.  

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.  

 

Swish: 123 465 3507 

Bankgiro: 5936-9330 

Församlingens konto i Alingsås Sparbank, clearingnr: 8304-8 kontonr: 311 022 13 

 TACK för din gåva! 

Lägerdag vid kyrkan med omnejd! 
Vi önskar och hoppas på att vi den 29 augusti får mötas till en dag av gemenskap över gränserna. Lek, 

samtal, promenader och en dag med undervisning för stora och små. Vår förhoppning är att restriktionerna 

är lättade. Sätt ett stort X i din almanacka. Styrelsen planerar för att kunna genomföra dagen på något sätt. 

  

Equmenia 

Fredax och scout 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. 

https://us04web.zoom.us/j/79398998882
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
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Denna helg är våra scouter ute på hajk, vi hoppas de får en härlig och spännande dag/helg och ser fram 

emot att höra vad de gjort.  

 

Anmälan för konfa 20/21 är öppen! Gå in på vår hemsida för att hitta mer info samt anmälan. 

 

 
Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

 
 


