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Kära församling 

 

Andakt 

Mitt i sommaren reser vi kors. Fast vi kallar det midsommarstång. Men basen i denna stång är ett naket 

kors. Dekorerat med det överskott av liv skapelsen tillhandahåller. Löv och blommor. På stångens 

tvärbjälke finns de härligt dekorerade ringarna. Slutna cirklar som berättar om evigheten. 

 

Tolkningar av midsommarstången ursprung och betydelse varierar. 

 

I mina funderingar utifrån kyrkoåret, handlar stången som står där i midsommartid, om tacksamhet för 

skapelsens rikedom och mångfald. Blommor och blad som bara finns därför att naturen frambringat dem 

som gåvor från en Skapare som en gång startat det hela och är dess uppehållare. Utan att själva veta om det 

är de aktiva miljöaktivister och Gudsmarkörer. De berikar på ett flertal sätt. 

 

Jesus ber oss att ta en rejäl funderare kring skapelsens skönhet. Men också dess skörhet. Han ber oss iaktta 

kung Salomo. En rik, skön, beundrad och visdomskändis. Ändå blek i jämförelse med markens liljor. 

Bekymmerslösa blommor som bara finns där för att Gud ville det. Bli lite av fågelskådare (ornitolog) också 

tillägger Jesus. Fåglarna flyger omkring utan att tänka på luften som bär dem. Hittar mat och berikar med 

färgprakt och skönsång därför att Gud har omsorg om dem. Och den lilla sparven som inte faller till 

marken utan att Gud vet om det. 

 

Hämta lärdom av detta säger Jesus. Och tillägger: Gud har omsorg om er. Kanske är det detta den resta 

midsommarstången berättar. Att bakom allt det iakttagbart sköna och väldoftande som skapar lite spring i 

benen och kanske små grodhopparskutt finns korset som bär allt. 

 

I midsommarfirandets skapelsemitt står den resta stången som en förklädd Gud. Han finns där. Han som 

bär, inte bara när livet blommar och dansen går i dragspelstoner. Han finns där när avstånd, förlust och brist 

på närkontakt blir smärtsam påminnelse om livets bräcklig- och sårbarhet. Han finns där, under ytan av allt 

det ögat registrerar. En i ditt och mitt liv närvarande Gud. 

 

Gusten Anderzén 

 

Bön 

Gud, Du har gett oss så mycket fantastiskt i skapelsen. Tack för allt som lever, växer och rör sig, 

för soluppgångar, hav, blommor och djur. Tack för att vi får vara en del av allt detta och gör oss varsamma 

med den jord vi lever av och använder så att våra barn och deras barn kan få uppleva den som vi gör. 

 

Gud, ibland känns det jobbigt att veta allt som går fel med skapelsen och inte veta vad just jag ska göra för 

att det ska bli bättre. Ge oss fantasi och mod att inte tappa sugen utan gå ihop och tillsammans rädda 

världen lite grann, för tillsammans blir vi alltid starkare än en och en. 

 

Välsignad är du Gud som har gett oss förtroendet att vara dina förvaltare! Tack för att vi är dina barn och 

för att du har lovat att vara med oss idag och alla dagar. Vi ser fram emot nya himlar och en ny jord och en 

framtid som aldrig tar slut, tillsammans med dig.  

Amen 
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Midsommar 

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

friluftsgudstjänst. Medtag eget fika.  

 

Vid regn ställs gudstjänsten in. 

 

 

Sommaraktiviteter 

1. Under juli månad inbjuder vi till friluftsgudstjänster vid Skallsjö Skogar. Gusten Anderzén 

håller i detta. Förutom förkunnelse blir det gemensam sång. Medtag fikakorg. Vid regn ställs 

gudstjänsten in.  

2. 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.  

3. Öppen sommarkyrka, 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.  

4. För att erbjuda en stund av vardagsgemenskap inbjuder vi under juli månad kl. 17-19 till 

torsdagskvällssamling i Skallsjö Skogar. Sommarträffen är arbetsnamnet och ska inte förväxlas 

med traditionella torsdagarna vi kunnat genomföra tidigare år. Sommarträffen är tänkt som en 

enklare typ av utomhusaktivitet, gemenskap och fika som man själv tar med sig. Vi annonserar inte 

dessa samlingar i Lerums tidning utan enbart på detta sätt och via vår hemsida. Men självklart är 

samlingen en öppen för alla som vill och vågar. Naturligtvis följer vi alla officiella 

rekommendationer. 

 

 

Kyrkkaffe 

Det digitala kyrkkaffet avslutats i.o.m. juni månad.  

 

 

Nyheter på låsfronten 

Som några av er märkt så har låset till sidoentrén ibland strulat. Detta är förhoppningsvis nu ett minne blott. 

Vi har gått över till motorlås vilket gör att man inte längre använder vredet för att öppna sidoentrén. Vredet 

kommer fortfarande finnas kvar, men skall inte användas. 

 

Inte nog med det, äntligen har entrén till den gemensamma foajén kopplats in i vårt låssystem. Vi behöver 

med andra ord inte längre smyga in via sidoentrén utan är välkomna att använda vår huvudentré även på 

kvällar och helger! 

 

Nya nycklarna kommer skickas ut till er i närtid, ni vet att ni fått dom när ni fått mejl från MobileKey 

Key4Friends med information om att Equmeniakyrkan Floda har uppdaterat en tillfällig nyckel. 

 

Byggruppen genom Magnus Standar 
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Lägerdag 29 augusti 

Välkommen med till en dag med samtal, lek och gemenskap. Vi ser att vi behöver mötas efter våren som 

blev något annat än vad vi tänkte. 

 

Vi vill träffas och gör det i grupper på högst 50 ( barn och vuxna). Vi börjar 9.30 och slutar vid ca 16.30 

och kommer köra dagen i två pass där vi kommer att omforma grupperna mellan de olika passen så att vi 

får möjlighet att umgås i olika konstellationer. Det första passet är 9.30-12.00  och det andra passet (på ett 

nytt ställe) 13.00-16.30. Ni blir alla placerade i en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Du får 

meddelande vilken grupp och var du/ni ska vara vecka 35. 

 

Du anmäler dig/ din familj genom att fylla i anmälan här, du hittar också information och länk till anmälan 

på hemsidan.  

 

Under dagen kommer vi att vara på Skallsjö Skogar, Tullängen ( annat ställe vid regn), Novahallen och i 

kyrkan. På varje plats kommer det att finnas med någon från strategigruppen i styrelsen för att leda samtal 

kring framtid, ledord och vision. För barnen kommer det finnas lekmaterial. 

 

Du/ni tar med egen fika och lunch. Alla vuxna betalar 100 kr som gåva till församlingen.  

 

 
 

Sprid till era vänner och anmäl er senast den 23 augusti så vi hinner ordna grupperna! Om du har några 

frågor eller funderingar ta kontakt med Evalotta Bengtsson.  

 

Vi ser fram mot en härlig dag! 

 

Välkomna 

https://forms.gle/1TzGnkrHWw64wpnY6
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Semestrar 

Emil Thelin v. 27-31. Jour: v. 28-29 

Britt Andreasson v. 28-33. Jour: v. 30-31 

Gusten Anderzén arbetar 25 % juni-augusti. Kan kontaktas vid behov. 

Joakim Hagerius ledig. I tjänst: augusti-september. 

 

Sommargåva till församlingen 

Sommaren är här och vi hemestrar. Församlingen behöver din gåva för framtiden. Med stor tacksamhet och 

förväntan ser vi fram mot hösten. Vi önskar alla att få starta upp verksamheten i kyrkan och fortsätta vara 

församling som är välkomnande, äkta, frimodig och tjänande. 

 

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. 

 

Swish: 123 465 3507 

Bankgiro: 5936-9330 

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

TACK för din gåva! 

  

 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 
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