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Kära församling   

Andakt 

Mose hamnade av olika anledningar i en ofrivillig isolering. Hans rättvisepatos kom i konflikt med och han 

överträdde gällande lag. Då valde han en (o)frivillig karantän som fåraherde. Där i ensamheten och i en 

ganska steril omgivning brann det till i hans liv. Buskbranden väckte hans nyfikenhet och den belönades 

med ett tilltal och en utmaning. (läs 2 Mos. 3:1-15) För en stund fick han mitt i vardagens ensamhet lämna 

sin ”karantän” och ta plats i en dialog. Inlockad på helig mark öppnades dörren mot framtiden och Guds 

tilltal berörde hans och genom honom andras liv. 

När profeten Jesaja skriver: ”Genom stillhet och förtröstan blir ni starka” utmanar han oss att ”fånga 

dagen”.Att för en stund träda in på ”helig mark” och få del av den Guds beröring som ger kraft i nuet och 

gläntar på dörren mot det kommande. 

Även lärjungarnas, av Jesus rekommenderade isolering, hade ett slut. Dörren mot framtiden gläntades 

genom löftet om helig Ande. En hälsning och tröst om det kommande – utmanande – livsnödvändiga. På 

pingstdagen försökte människor förminska deras upplevelse. Men den Gud som tänt något nytt i deras liv 

beskyddade dem. 

En av alla utmaningar vi idag ställs inför handlar om att likt Mose och lärjungarna våga vara nyfikna på 

och lyssna till Gud. Att våga vila i honom tills vi kan ta nästa steg in i den framtid som idag känns så oviss. 

Låt ingen ta ifrån dig den rättig- och nödvändigheten. Även om det mesta idag kan kännas som öken eller 

stängt rum så finns Gud där. Och där har han en närvarogenomsyrad morgondag i beredskap där vi glada 

genom helig Ande får fortsätta att på en mångfald av sätt berätta om Jesus Kristus. 

Gusten Anderzén 

 

Bön 

Herre, du som är svaret på livets djupaste fråga. Led oss in i det kraftcentra som är ditt. Vi ber om din 

närvaro i våra liv, vårt samhälle och vår värld. Vi ber för dem som lider av ensamhet, sjukdom, förtryck 

och som upplever meningslöshet. Vi ber om kraft för de som sliter och kämpar med att ge vår tillvaro den 

balans vi så väl behöver. Vi ber för din kyrka och vår församlings framtid. Vi ber att pingstens budskap inte 

enbart ska vara historia utan äga ett nu in i våra liv: 

Grip du mig, helige Ande, drabba mig, låga klar. Visa mig vägens riktning, ge mig mina frågor svar. Rör 

vid mig helige Ande, rör vid mitt dolda jag. Lär mig tro att Jesus leder mig varje dag. Sporra mig helige 

Ande, gör du mig trygg och fri. Ge mig tjänst och ansvar, låt mig till glädje bli. Upplys mig, helige Ande, 

så att jag kan förstå: också nu gör Herren det som han gjorde då. Jag har en uppgift att fylla. Kristus har 

bruk för mig! Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig.  

Amen. 
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Tack till våra anställda!  

 

Församlingen och dess vänner vill rikta ett stort och varmt TACK till Joakim, Britt, Emil, Gusten och 

Jacob för det arbete ni gör och gjort för Equmeniakyrkan Floda och samhället under våren. En period där vi 

snabbt vi fick vända om och vända till! Tack för ert engagemang och vilja att göra församlingens vision 

och ledord till verklighet. Att vara välkomnande, tjänande, frimodiga och äkta. Hur blir vi det i tider av 

förändring för oss alla? 

  

Vi önskar er alla en fin sommar. Vi passar på att hälsa Emil med familj varmt välkomna till Floda. Tänk att 

ni äntligen fått flytta in! 

  

Guds välsignelse till er och era familjer.  
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Rekrytering 

Rekryteringsgruppen jobbar med sitt uppdrag och träffats vid flera tillfällen. Vi har sammanställt enkätsvar, 

samtalat med medlemmar och därefter fört samman det vi tagit del av. Samstämmigheten blir tydlig i vissa 

frågor och bredden i församlingen kommer fram i frågan om hur vi firar gudstjänst samt vilka 

förväntningar och vi har som vi önskar fyllas av församlingen på olika sätt. En bredd och rikedom som vi 

vill förvalta och fortsätta ge förutsättningar för. Dessa punkter har kommit fram som fokusområden och 

önskemål i den rollen vi vill rekrytera: 

• Förankrad i Equmeniakyrkans förhållningssätt teologiskt. 

• Möta människor, möta samhället inkluderande och öppet 

• Ansvar för planering i det långa och korta perspektivet, leda människor, leda processer, öppen för 

olika människor  

• Förkunnelse/fördjupning 

 

Rekryteringsprocessen går vidare med att utforma en kravprofil och påbörja kommunikationen om den 

tjänst vi önskar tillsätta.  

 

Vi kommer att göra en film där vi visar vilken församling vi är, vill vara. Våra ledord finns med i texter på 

filmen för att förstärka vår vision. Några medlemmar kommer att läsa texterna som beskriver församling 

och vision. I filmen uppmanar vi de sökande att gå in på hemsidan och läsa mer. Vi kommer försöka sprida 

filmen brett i sociala medier och olika kontaktnät, och här hoppas vi på församlingens hjälp. Annons 

kommer även att komma i Dagen och Sändaren.  

 

Vi tänker att sommaren får gå innan ansökningstiden går ut. Under tidig höst påbörjas och intensifieras 

urval, kontakt och dialog med personer relevanta för tjänsten  

 

Rekryteringsgruppen 

 

Gudstjänst med nattvard 14 juni 

Söndagen den 14 juni firar vi nattvard vid tre tillfällen. 

1. I samband med gudstjänsten kl. 11.00. Gudstjänsten sänds som vanligt men därefter släcks 

kamerorna och vi får fira nattvard. 

2. Kl. 13.00 blir nästa tillfälle att få dela bröd, vin och gemenskap i kyrkan 

3. Kl. 15.00 erbjuder vi 70+are att få deltaga i ett friluftsnattvardsfirande vid Skallsjö Skogar. Vid 

regn ställs denna samling in. 

Rent praktiskt gör vi så här: Du får en oblat i handen och därefter vin i en särkalk (små individuella glas). 

När du fått del av detta ställer du glaset på en bricka. Därefter finns möjlighet för ljuständning. 

Naturligtvis gäller 50 personer-regeln + behörigt avstånd + helt frisk. 
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Som det varit hittills sedan de restriktionerna har det aldrig varit mer än 20 personer samtidigt på någon 

gudstjänst. Vi har därför blivit ”lite frimodigare” i vår inbjudan. Vi annonserar inte offentligt att vi firar 

gudstjänst i kyrkan men känn att du är välkommen till en kyrksal med rymd så vi inte behöver ”sitta på 

varandra”. Vi får naturligtvis hålla koll på att alla rekommendationer följs. 

Du som inte har möjlighet att närvara vid någon av dessa samlingar har möjlighet att kontakta oss för att få 

fira nattvard hemma där det är praktiskt möjligt. 

Kyrkkaffe 

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. 

 

Midsommar 

Söndag 21 juni flyttas den ekumeniska 10-gudstjänsten från Nääs till Skallsjö Skogar. Det blir en 

friluftsgudstjänst. Medtag fika. Vid regn ställs gudstjänsten in. Denna söndag kommer det inte bli någon 

websändning eftersom vi inte har möjlighet att sända gudstjänsten från Skallsjö Skogar.  

Sommaren 

Efter en väl genomförd Gökotta framkom behovet att fysiskt få mötas till gudstjänst. Om inget oförutsett 

inträffar har vi tänkt att under juli fira friluftsgudstjänster vid Skallsjö Skogar. 

Gusten Anderzén har lovat hålla i detta. Förutom förkunnelse blir det gemensam sång. Alltså en liten 

enklare typ av gudstjänst. Vid regn ställs gudstjänsten in.  

Samtidigt kommer vi att via hemsidan sända 4 förinspelade gudstjänster kl. 10.00. Dessa ligger som nu 

kvar en vecka så man kan se dem i efterhand.  

För att kyrkan inte ska stå stängd hela sommaren inbjuder vi till personliga andaktstillfällen söndagar kl. 

17-19 under juli månad. I kyrkan finns då som hjälp ett andaktsblad med bibelord, böner, sånger. Möjlighet 

till ljuständning finns. Omsorgsgrupperna ansvarar för att kyrkan är öppen vid dessa tillfällen. 

 

Offrande & ekonomi 

Med stor tacksamhet ser vi att vårt upprop med att se över offrandet gjort att vi fått in gåvor till 

församlingens verksamhet. Vi låg 100 000 kronor efter i vårt offrande och nu ser vi att vi är på väg att 

komma ifatt. Styrelsens förhoppning är att vi tillsammans lyckas hålla den budget vi tog på årsmötet. Vi 

fortsätter att uppmuntra oss alla att se över det egna offrandet. Det som känns tryggt för församlingens 

verksamhet är det som sker varje månad genom t.ex. stående överföringar eller genom autogiro via 

Equmeniakyrkan. 

 

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. Ett enkelt sätt att komma igång med sitt offrande. 

 

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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Swish: 123 465 3507 

Bankgiro: 5936-9330 

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

TACK för din gåva! 

Lägerdag 29 augusti 

Lördagen den 29 augusti är tänkt som lägerdag för alla som vill var med. Vi kommer att vara på fem olika 

ställen Skallsjö skogar, Novahallen, kyrkan, Tullängen, reservatet, ev Slätten. Ni som anmäler er blir 

lottade in i olika grupper och kommer att tillbringa förmiddagen med ett gäng och eftermiddagen med ett 

annat gäng. Vår strategigrupp kommer att finnas med och ge oss möjlighet till samtal om vår vision och 

framtiden.  Skulle vi få mötas mer än 200 kommer ett nytt program. Det är ju vad vi hoppas och längtar 

efter. 

Mat kommer ni ordna själva. Vi kommer att ordna så att det finns möjlighet till lek på alla ställen. fr.o.m. 

midsommarveckan kommer det att gå att anmäla sig. Vi tänker 100 kronor/ vuxen som en gåva till 

församlingen.  

 

Mer information kommer. Vi vill bli många så sprid till vänner och bekanta. Vi kommer att vara max 45 i 

varje grupp.  

 

Med stor förväntan säger vi, VÄLKOMNA! 

 

Equmenia 

Vårterminen närmar sig sitt slut och likaså Equmenias ordinarie verksamhet. Fredax kör dock på ett tag till 

innan det är dags för sommaruppehåll. Hur hösten ser ut vet vi inte riktigt än men vår ambition, om 

samhällssituationen tillåter, är att fortsätta vår viktiga barn och ungdomsverksamhet. Tack alla för vårens 

fantastiska insatser för våra barn och ungdomar!  

  

Se gärna en glimt av vår verksamhet i film från Scouterna här: 

https://youtu.be/9WavTSWHL_I 

https://www.facebook.com/Flodaequmeniascouter/posts/1148088325536892 

  

I början av hösten vill styrelsen för Equmenia Floda visa sin tacksamhet ytterligare för alla underbara 

ledare som gör verksamheten möjlig. Equmenias ledare - boka redan nu torsdagen den 20 augusti kl. 18-

21.30 för en kick-off tillsammans. Mer information kommer. 

  

styrelsen@equmeniafloda.se 

  

https://youtu.be/9WavTSWHL_I
https://www.facebook.com/Flodaequmeniascouter/posts/1148088325536892
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Programblad 

Eftersom så mycket är osäkert trycker vi inte upp 

något programblad för juli-augusti utan hänvisar till 

vår hemsida och annons i Lerums tidning. Vi planerar 

också att skicka ut något infobrev denna period. 

 

Gökotta 

På Kristi Himmelsfärdsdagen träffades ett 25-tal 

personer till gökotta uppe vid Skallsjö Skogar. Det 

var en fin morgon och många var det som dröjde sig 

kvar länge med sina kaffekorgar.  
 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i 

Equmeniakyrkan Floda 


