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Floda 1 september 2020 

Kära församling   
 

När B blev R 

Bokstäver och ord är inte alltid så enkelt. Det svenska alfabetet är en variant av det moderna latinska 

alfabetet och består av 29 bokstäver. Varav 26 är det latinska alfabetets grundbokstäver och tre är latinska 

bokstäver modifierade med diakritiska tecken (Å, Ä och Ö). Fem av bokstäverna har inte ett eget uttal: C 

uttalas som K eller S, W uttalas som V, Q uttalas som K, X uttalas som KS och Z uttalas som S.  

För oss är ju bokstäver och ord ett sätt att kommunicera. Vi skriver och pratar för att förmedla oss och 

skapa relationer och gemenskap på olika sätt. Alfabeten ser olika ut inom olika språk men funktionen är 

densamma. Att bilda ord för att på olika sätt beskriva och umgås. 

Det klassiska grekiska språkets första och sista bokstav är A (Alfa) och O (Omega). När Jesus i 

Uppenbarelseboken säger om sig själv att han är ”A och O” tolkar vi det att han är alltings början och 

fullbordan och därmed allt som finns däremellan. Alltid närvarande i tiden. Men också närvarande i det 

som är icke-tid. Eller som Hebreerbrevets författare uttrycker: 

”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.” Alltså oavsett hur tillvaron eller ditt liv ser ut finns 

han där närvarande i sin oföränderlighet. 

När jag var yngre fanns bokstaven B på bilarnas växelspak. Bokstaven betydde att med växelspaken i B-

läget förflyttade sig bilen bakåt. I vår tids internationalisering har bokstaven B ersatts med R (reverse) och 

man får samma resultat. Bilen förflyttar sig bakåt. 

I min tanke sker samma sak (bildligt - förhoppningsvis dock ej bakåt) i den kristna församlingen. Metoder, 

ord och en del annat uttrycks annorlunda idag än det gjorde förr, men syftet är detsamma. Vi vill att det 

händer någonting. Den kristna tron är inte en långtidsparkering utan en resa i en föränderlig tid och värld. 

Därför måste vi leva i en öppenhet och lyhördhet för hur vi gestaltar honom som sa sig vara A och O. Och 

hur vi genom Andens ledning och stor öppenhet använder och bildar ord, uttryckssätt och arbetsformer som 

passar den tid som nu är. 

Sist vill jag också skicka med orden som Johannes använder i sitt evangelium när han skriver: ”Och Ordet 

blev människa”. I äldre biblar står det: ”Och Ordet blev kött”. Precis som B blev R, blev kött människa. 

(Samma betydelse men uttryckt olika.) Detta är en trovärdighetsfråga. Låt oss hjälpas åt så att våra liv och 

församlingsgemenskapen inte blir tomma ord utan gestaltas i de sammanhang vi befinner oss. 

Gusten Anderzén 

Bön 

Herre, när naturens färger, märkta av årstiden, skiftar tackar vi dig för din närvaro i skapelsen, våra liv och 

församlingen. Vi ber om förnyelse och uppfinningsrikedom hur vi ska gestalta din kallelse i den tid som är 

så präglad av distans, ensamhet och isolering. Där väldigt många ord och löften ekar av tomhet. Lär oss se 

att B och R rymmer samma funktion. Precis som när vi på olika sätt bekänner och gestaltar den kristna 

tron. Vi ber om uppfinningsrikedom att kunna mötas på ett sätt där vi kan känna oss trygga och behövda. 

Tack för att du finns med i de större sammanhangen men också i den vardag som är min. Låt våra ord och 

liv göra skillnad. Vi tackar dig, du som är hela livets Herre. Amen 
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Program 

Varje söndag firar vi gudstjänst kl. 11.00. Hur det praktiskt går till utifrån de restriktioner som gäller kan 

du se nedan. Vår förhoppning är att alla som vill och har möjlighet ska kunna mötas fysiskt i kyrkan och på 

Garveriet. Naturligtvis utifrån de riktlinjer som gäller vi större samlingar. Känner du dig osäker på ditt 

hälsoläge bör du stanna hemma. 

Söndax startar den 13 september och inbjuder till samlingar varannan söndag. 

Inget separat programblad har tryckts upp utan vi hänvisar till hemsidan och annons i Lerums tidning. 

Gudstjänst hösten 2020  

I höst vill vi skapa möjlighet för så många som möjligt att fira gudstjänst på Garveriområdet. Eftersom vi 

fortfarande inte kan vara mer än 50 personer i varje samling behöver vi hitta nya uttryck för att möjliggöra 

detta.  

Upplägget som gäller från och med söndag den 13 september är att vi firar gudstjänst i kyrksalen, där vi får 

vara 50 personer, denna gudstjänst streamas som vanligt och är tillgänglig via hemsidan, men också på 

våning två eller tre på garveriet. I denna lokal kan också vara 50 personer som firar gudstjänst. 

På garveriet blir det en blandning av digital och fysisk gudstjänst. Någon blir värd för samlingen, inleder i 

bön och sedan fortsätter Gudstjänsten på en stor skärm, för att sedan återgå till ett fysiskt uttryck i rummet 

med utrymme för bön och möjlighet att tända ljus. På detta sätt skapar vi möjlighet för 100 personer att fira 

gudstjänst på samma tid, kl 11 på söndagar på Garveriområdet. 

Från och med 13 september (och sedan varannan vecka) startar också Söndax upp efter ett längre uppehåll 

på grund av Covid -19. Söndags kommer att vara på övervåningen i kyrkan i de lokaler som är anpassade 

för verksamheten. Även här finns en gräns på 50 personer. 

Sammantaget med de två andra samlingarna i kyrkan och på Garveriet kan vi rymma 150 personer med 

barn och vuxna som firar gudstjänst. Vid behov kan vi addera ytterligare ett rum på Garveriet som ger 

utrymme för ytterligare 50 personer. 

För att detta ska vara möjligt och kunna genomföras på ett ansvarsfullt kommer vi behöva vara flera 

personer som hjälper till att hålla ordning på flödena. Det gör att omsorgsgrupperna i höst kommer få lite 

andra uppgifter än tidigare. 

Varje söndag kommer det behövas 6 värdar. 

• Värd 1 står på utsidan och hälsar välkommen och guidar till sidoentrén och genom huvudentrén 

vidare till Garveriet och övervåningen i kyrkan. Huvudentrén och sidoentrén i kyrkan kommer vara 

avgränsade så att möten inte sker. 

• Värd 2 står vid sidoentrén för att välkomna och räkna gudstjänstfirare i kyrkan. 

• Värd 3 står vid huvudentrén för att välkomna barn och vuxna till övervåningen på kyrkan. 

• Värd 4 står vid trapphuset i Garveriet för att välkomna och räkna gudstjänstfirare till våning 2 

och/eller 3. 

• Värd 5 och 6 har ansvar för att inleda gudstjänsterna på garveriet och leda avslutningen med bön 

och ljuständningen. 
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Om det finns personer i omsorgsgrupperna som kan lösa detta är det bra. Om ej får vi lösa det på annat 

sätt.  

Mer information till omsorgsgruppledarna kommer att komma. Gusten kommer hålla ihop logistiken och 

informationen så att vi får detta att fungera på ett fint sätt.   

Dagvaktmästare 

Måndag – Fredag är kyrkan öppen mellan kl. 11-13. 

Under dessa tider finns möjlighet att komma in och tända ett ljus och/eller titta runt i kyrkan. 

Dagvaktmästarnas uppgift är att låsa upp kyrkan, vid behov visa runt, ta in post, ibland utföra enklare 

kontorsuppgifter. Har du möjlighet att hjälpa till med detta kan du kontakta Ing-Britt Borendal, tfn 076 19 

35 958. 

Rekrytering 

Gruppen som arbetar med rekrytering har mötts efter sommaren och summerat var vi står i processen. Vår 

ursprungliga plan att ha en deadline för ansökningar 21/8 har skjutits fram drygt tre veckor bland annat då 

vår annons har av tekniska skäl inte funnits tillgänglig under ca tre veckor.  

Arbetet att proaktiv söka kandidater på förslag och i våra nätverk pågår genom samtal. Ansökningar som 

har inkommit är mycket begränsat i antal. Vi ser att det kommer att ta tid, men ber om ledning och att 

vishet att vila i den omsorg Gud har om sin församling.  

 

Vi ber att få återkomma på en församlingsinformation och i utskicken från styrelsen när vi kommit vidare. 

Tips på namn och rekommendationer är fortsatt mycket välkommet och ert engagemang att tipsa och dela 

annonsen är avgörande för att vi skall komma vidare på ett bra sätt.  

Anställda 

Emil Thelin vår pastor med ungdomsinriktning kommer från den 1 september vara föräldraledig på 40%. 

Emil kommer att arbeta onsdag och torsdag, vissa fredagar och predika på ungdomsgudsjänst och 

söndagsgudstjänst. 

Nathalie Pettersson, en av våra Fredaxledare kommer att vara ansvarig för Fredax och har fått en tjänst på 

20% lagd på fredagar. Styrelsen ser detta som en fin lösning för Fredax. 

Equmenia 

Equmenias verksamhet är nu igång för höstterminen. Verksamheten inleddes med kick-off för alla ledare 

inom vår barn- och ungdomsverksamhet. Fokus för kvällen var att få umgås och samtala kring vision och 

ledord. Mycket tankar kring hur vi inom Equmenias verksamheter kan bli en växtplats för hela livet där vi i 

det vi gör är välkomnande, äkta, frimodiga och tjänande. Vi delade goda exempel och inspirerades av 

varandra samt pratade om hur vi kan bygga bryggor mellan olika verksamheter. 

  

Ytterligare ledarsatsning genomfördes för ledare inom ungdomsverksamheten, med fokus på Fredax, Life 

och Konfa. Emil bjöd in och arrangerade två arbetsdagar med fokus på trygghet dag ett och förkunnelse, 

lovsång och ansvar dag två. I samband med dessa dagar hälsade vi även vår nya ungdomsledare Nathalie 

Pettersson välkommen. Hon kommer tillsammans med Emil arbeta med våra ungdomar under hösten, med 

fokus på Fredax.  
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Fredax drog igång den 28:e augusti med ett nytt, spännande koncept. Nytt för terminen är också att Fredax 

förstärks med ytterligare vuxennärvaro från vårt nya trygghetsteam.  

  

På grund av osäkerhet kopplat till rådande pandemi har Equmeniastyrelsen Floda, i linje med Lerum och 

Gråbos motsvarigheter, tagit beslut om att inte genomföra årets nyårsläger i Trysil. Styrelsen jobbar vidare 

med att försöka hitta annan aktivitet för våra ungdomar i samband med nyår. 

  

Uppstart för Konfan för 20/21 sker senare i höst och det går fortfarande att anmäla sig till den. 

  

Scout börjar denna vecka med än fler scouter anmälda än tidigare år. Dessa delas i vanlig ordning upp i tre 

olika åldersgrupper - spårare, upptäckare och äventyrare. 

  

Söndaxledarna träffas i veckan för att tillsammans hitta lösningar så att Söndax kan starta under hösten. 

Ambitionen är att köra Söndax under hösten om än kanske inte varje vecka. Vi saknar barnen och många 

föräldrar framhåller att barnen saknar kyrkan. Vill du vara med att inspirera och leda våra barn i Söndax? 

Hör av dig till Viktor Bengtsson. 

  

Equmenia i Floda kommer i all sin verksamhet under hösten följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 

rekommendationer. Och för att citera Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf vill vi påminna om att 

”trots att mycket är annorlunda är det kristna hoppet detsamma. Just därför är kanske Equmenia viktigare 

än någonsin just nu. För att sprida hopp och stå fasta när mycket annat vacklar.” 

  

Equmenia Floda genom Angelica Olsson 

 

Dagledigsamlingar hösten 2020 

Så länge nuvarande rekommendationer gäller från folkhälsomyndigheten har vi inte möjlighet att inbjuda 

till ordinarie Ljuspunktssamlingar i höst. Om förutsättningarna förändras till det bättre finns beredskap för 

att återuppta programverksamheten. Samråd kring detta förs med Skallsjö församling.  

Tisdagar med start den 1 september (varje tisdag tills vidare) bjuder vi istället in till en promenadgrupp. Vi 

möts vid Equmeniakyrkan kl. 11 och går en kortare eller längre promenad allt efter dina förutsättningar. 

Kan du inte promenera är du välkommen att bara sitta ner för ett coronasäkert samtal. Det kommer även 

finnas möjlighet att spela boule vid Garveriet. Efter promenaden bjuder vi på en kopp kaffe/te till det du 

själv tar med dig att fika med.  

Sommarens samtalskvällar på Skallsjö Skogar kommer att fortsätta även nu under hösten på torsdagar kl. 

18. Vid dåligt väder sker samlingen inomhus. Om du är intresserad av att vara med så tala med 

omsorgspastor Britt Andreasson. Hennes kontaktuppgifter finns på hemsidan under rubriken ”Kontakt”. 

Vi vet att det är många som nu under Coronatider inte kan delta i församlingens söndagsgudstjänst. Men 

gudstjänsten sänds ut via vår hemsida och du kan följa den hemifrån om du har tillgång till dator eller 

mobiltelefon. Om du har problem med att fira gudstjänst på detta sätt så kontakta Ingvar Frid, tel. 

0702452018, för att se om det är något vi kan hjälpa till med. 

Pensionärsrådet 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=21
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Lägerdag 

Vad vi hade längtat efter att få mötas! Tre olika grupper möttes på lördagen för att samtala kring 

församlingens vision och ledord. Det blev många diskussioner och samtal som förde oss framåt. 70+ och 

riskgrupp möttes på Skallsjö skogar, 40-70-åringar i kyrkan och våra barnfamiljer tog Novahallen i 

besittning. 

Gruppen i styrelsen som har ansvar för framtid och visionsarbete kommer att samla ihop det som grupperna 

kom fram till och dela med sig av tankar och reflektioner. 

Vi har en spännande höst framför oss, där alla kan hjälpas åt att se möjligheter för kyrkan i Floda och 

vidare ut i världen.  Mötet med Jesus som förvandlar. 

Kyrkokonferensen 

I år sker Equmeniakyrkans kyrkokonferens digitalt den 19-27 september, följ den gärna på 

https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/. På hemsidan finns mycket spännande läsning som 

rör Equmeniakyrkan där vi en del. Mahlin & Magnus Standar och Marie & Torbjörn Strandberg är våra 

ombud. Styrelsen kommer att behandla motionerna nästa vecka på sitt styrelsemöte.  

Församlingsboken 

Du som bytt adress, telefonnummer eller annat får väldigt gärna höra av dig till oss anställda. En ny 

matrikel är på gång och då är det bra om den är så aktuell som möjligt. 

 

Ekonomi 

Det är med glädje och stor tacksamhet vi kan konstatera att offrandet till församlingen fortsatt, även under 

sommarmånaderna. Det är fantastiskt att se att pengarna fortsätter komma in även i dessa onormala tider. 

Stort Tack för det!! Detta har gjort att församlingens ekonomi per sista juli är i balans (siffrorna för augusti 

är inte sammanställda ännu).  

 

Men det finns självklart utrymme för fler att vara med och ge. 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. Det är 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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