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Kära församling   
 
Andakt 

Kyrklokalerna omfamnar mig med tomhet och tystnad. Solvärmen har lagrats och ger en doft av instängd- 

och overksamhet. Men någon avslöjar sin närvaro. Det pågår nämligen ett byte av batteri i kyrkans 

hjärtstartare. Denna fantastiska uppfinning som varit livräddande för så många. Likt många tekniska 

uppfinningar behöver den underhållas för att fungera när det blir skarpt läge. Om hjärtstartare står det: 

”Användning av hjärtstartare kombineras med hjärt-lungräddning”. En samverkan mellan teknik och 

människa. 

Profeten Hesekiel skriver om ett ”hjärtbyte” från det hårda till det mjuka.  Och i Ordspråksboken 4:23 läser 

vi: ”Mer än allt annat - vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv.” Fritt översatt handlar det om hur vi vårdar 

vårt inre. 

Trots alla tekniska möjligheter med webbgudstjänster (underbart att vi kunnat fira o sända gudstjänst varje 

söndag sedan restriktionerna infördes), möten och sammanträden via nätet och samtal via telefoner längtar 

vi efter närhet. Att få ses, samtala, lyssna, be och uppleva gemenskapens välsignelse. Sådant som är 

hjärtefrågor för trons - för våra liv. 

Efter en sommar i förskingringens tecken behöver vår tro bildligt lite av ”hjärt-lungräddning”. Alltså det 

större sammanhanget, med fysiska gemenskapen för att ”hålla våra hjärtan varma”. Låt oss i olika 

sammanhang mötas, men självklart med en naturlig försiktighet, istället för att låta bekvämlighet och rädsla 

bli det som styr oss. Det finns mycket av detta viktiga i psalmistens ord när han skriver: ”Jag vill tacka 

Herren av hela mitt hjärta i de rättrådigas krets, i menigheten.” Och Paulus hänger på med uppmaningen: 

”tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta 

och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn.” 

Vi ses och vi möts! 

Gusten Anderzén 

 
Bön 

Du, Gud har skapat oss till gemenskap och gett oss åt varandra.  Tack för gemenskap som ger glädje och 

styrka. Led oss till helhet och bevara oss i tron. Förena oss med varandra så att vi med en mun och ett 

hjärta förhärligar och prisar dig.  

 

Amen. 
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Lägerdag 29 augusti 

Lördagen den 29 augusti planerar vi för en 

lägerdag tillsammans. Gruppen som arbetar med 

“Visions och handlingsplan” kommer att leda 

samtal på varje plats. Där får vi möjlighet att 

samtala om den vision som vi vill ska leda vårt 

arbete i kyrkan och den framtid som väntar.  

Vi möts kl 9.30 på angiven plats. Grupperna 

kommer att göras efter familj och anmälan, ca 45 

på varje ställe. Vi kommer att mötas utomhus på 

fem ställen i Floda. Novahallen, Skallsjö skogar, 

Tullängen, kyrkan. Vid regn kommer vi att vara 

inomhus på respektive ställe (Equmeniakyrkan 

Lerum istället för Tullängen). 

Information var du ska vara kommer under vecka 

35. Under förmiddag respektive eftermiddag 

kommer vi att få ett inledande samtal kring 

församlingens vision. Vi ansvarar själva för vår 

mat och fika. När klockan är 12.30 ska vi var på ett 

nytt ställe. Vi kommer att se till att rådande 

förhållningsregler hålls med tanke på Covid-19. Detta för att vi alla kommer att ges möjlighet att vara 

med.  

Vi avslutar kl 16.30 på respektive ställe. På söndagen kl 11.00 har vi gudstjänst i kyrkan eller följer 

gudstjänsten på webben.  

Välkomna med er/din anmälan via hemsidan (Länk) eller på mail till Evalotta.bengtsson2@gmail.com 

Rekrytering 

Under sommaren har rekryteringsgruppen inte haft några träffar. Vi möts på måndag för att gå vidare med 

tankar om processen. 

Församlingsmöte på vanligt sätt kommer att bytas ut till någon form av webbmöte. Detta återkommer vi till 

i nästa utskick från pastorer och styrelse.  

 

Semestrar 

Britt Andreasson v. 28-33.  

Gusten Anderzén arbetar vidare på 25 %. Kan kontaktas vid behov. 

Joakim Hagerius finns också med oss under delar av augusti-september. 

  

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=3844
mailto:Evalotta.bengtsson2@gmail.com
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Gåva till församlingen 

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 

 

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/

