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Kära församling   
 
Andakt 

I vår trädgård står den. En liten plastbehållare överst på en pulverlackerad metallstång. Inte precis det 

vackraste i vår trädgård. Men jag uppskattar dess sätt att berätta om nederbörd. Regnmätaren! Den senaste 

tiden har den varit flitigt i bruk. Den kompletteras av den trådlösa termometern. Sändaren utomhus och 

mottagaren inomhus. Förutom aktuell temperatur berättar den om lägsta och högsta dygnstemperatur. 

Däremot har jag inte inskaffat någon solmätare som visar UV-strålning, soltimmar o solenergi. Inte heller 

en grästillväxtmätare för hjälp till hur ofta jag behöver klippa gräsmattan. Jag saknar också en vindmätare 

för att se hur många meter vinden hinner på en sekund. Däremot funderar jag på att köpa en 

vattenskottsmätare för att se antalet vattenskott på våra fruktträd. Detta med tanke på beskärningsbehovet 

nästa vår. 

 

Nu är det ju så, att allt inte är mätbart och antalet instrument som kan mäta och berätta, är trots dess 

mångfald, begränsat. 

 

”Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.” Eller: 
”Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.” Mätbart? Volym? Längd? 

Eller står det bara där för att hänföra mig? Förstumma mig? För att påminna mig om all Guds godhet och 

generositet?  

 

I trons värld finns det inga bra instrument för att mäta Gud, hans storhet och handlande. Där handlar det om 

tro, omsorg, förtroende och beroende. Om överlämnande och mottagande. Det för tron erfarenhetsbara. Jag 

behöver inte i min mätfixering bry mig, utan får istället i tacksamhet ta emot och våga vila i det. När 

närkontakt och rörelsemöjligheter tas ifrån mig gäller Guds löften. När mörka moln skymmer det förut 

iakttagbara lyser ändå hans ljus. När inga mätinstrument i världen hjälper mig hantera livet så finns Guds 

löften där. Jag behöver inte mäta utan får mättas istället. Jag behöver inte ha kontroll, utan får vila i att han 

har hand om mitt liv. 

 

Gusten Anderzén 

 
Bön 

Gud, tack för sommaren. Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv, som en katedral som påminner om dig, 

som skapar och ger liv trots de mörka moln av ensamhet, oro och frustation som ibland skymmer solen. 

 

Tack för sommaren. Låt den medföra rekreation i våra liv, nyskapelse, återställelse och förnyelse. 

Låt våra liv bli till en katedral som påminner om dig, du vårt ursprung och vårt mål. 

 

Låt din Andes vind spela på alla våra slumrande möjligheters strängar och förnya oss i alla våra relationer 

så att vi inte tappar bort varandra i en tid när möjligheterna att mötas reducerats.  

 

Låt oss vandra sommarens dagar med Jesus som medvandrare och vägvisare och hjälp oss att tillsammans 

med honom upptäcka rastplatserna vid vägkanten.  

 

Amen. 
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Sommarerbjudande 
1. Under juli månad inbjuder vi till friluftsgudstjänster vid Skallsjö Skogar söndagar kl. 10.00. 

Gusten Anderzén ansvarar för dessa. Förutom förkunnelse blir det gemensam sång. Medtag 

fikakorg. Vid regn ställs gudstjänsten in. Margret Arsaelsson svarar för musik. Vill du sjunga 

solo/duett eller i någon annan formation av sångmedverkan är du välkommen kontakta Gusten.  

 

P.g.a. gällande restriktioner kan vi inte erbjuda kyrkskjuts till dessa eller andra samlingar i Skallsjö 

Skogar. 

 

2. Samtidigt kommer vi att via hemsidan sända 4 förinspelade webbgudstjänster kl. 10.00. Dessa 

ligger som nu kvar en vecka så man kan se dem i efterhand. 5 juli förkunnar Joakim Hagerius. 12, 

19, 26 juli Gusten Anderzén. 

 

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

söndagar mellan kl. 17-19 under juli månad under rubriken Öppen sommarkyrka. 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. Sommarträffen är en enkel men viktig utomhusvardagsgemenskap i Skallsjö Skogars 

missionshus. Torsdagskvällar 17-19 är du välkommen till 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 öppen för alla som vill och vågar. Naturligtvis följer vi alla officiella 

rekommendationer. 
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Rekrytering 

Gruppen som fått i uppdrag att arbeta fram ett rekryteringsunderlag för ny församlingsföreståndare jobbar 

på för fullt. Snart kommer en annons i Dagen och Sändaren. Redan nu finns en film på vår hemsida och vår 

Facebookssida. Gå gärna in och se på den och dela den med andra. 

 

På hemsidan finns också en information om församlingen och de kriterier och inställningar vi vill att en ny 

föreståndare skall ha. Ta med processen i bön när du ber för församlingen. 

 

Guds omsorg. 

 

//Rekryteringsgruppen 

 

Semestrar  

Emil Thelin Semester v 27-31 Jour v 28-29 

Britt Andreasson Semester v 28-31 Jour v 30-31 

Gusten Anderzén  Jobbar 25%, kan kontaktas vid behov 

Joakim Hagerius Ledig  I tjänst från mitten av augusti samt delar av september 

 

Ekonomisk omsorg 

Sommargåvor till församlingen är en viktig del i ett regelbundet offrande. Vi fortsätter att uppmuntra till en 

kontinuitet i offrandet genom att t.ex. 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!  

 

 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=3935
https://www.facebook.com/equmeniakyrkanfloda/videos/344070223248612/
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/

