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Floda 29 september 2020 

Kära församling   
 

Andakt 

I en förbönslista jag följer ombeds vi bedja för kristna med muslimsk bakgrund på den arabiska halvön. 

Många lever i ensamhet och behöver andra kristna för att utmanas, inspireras och växa i sin tro. I 

Hebreerbrevet läser vi: “Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar, och 

låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så 

mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.” En sanning som gäller, även om Jesu återkomst dröjer, för alla 

kristna världen över. Det handlar om omsorg, uppmuntran, utmaning och ett ansvarstagande för varandra i 

församlingen. Därför vill vi vara välkomnande, äkta, frimodiga och tjänande. Detta i all den olikhet vi som 

enskilda kristna har. Men där Jesus är centrum i församlingen och våra liv. 

Gusten Anderzén 

Bön 

Tack Gud för ditt löfte att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller 

något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna 

skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.  

Amen 

 

Program 

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

 

Gudstjänster  

Varje söndag kl. 11.00 firar vi gudstjänst. När kyrkorummet fyllts med 50 besökare disponerar vi en lokal på 

Garveriet där vi kan vara ytterligare 50 personer som välkomnas och därefter deltar vi digitalt i kyrksalens 

gudstjänst. Efter den digitala sändningens slut inbjuder vi till sång, bön och ljuständning. Vi tror att detta för 

närvarande är ett bra sätt att “återerövra” den sociala gemenskap som gudstjänsten är. Detta utmanar oss till 

den “goda vanan” att komma tillsammans i Herrens hus. 

Varannan söndag 11.00 (udda veckor) har Söndax sin samling på andra våning. 

 

Församlingsmöte 18 oktober & 6 december 

Välkommen till 2 församlingsmöten i höst. Båda förlagda efter gudstjänsterna 18 oktober och 6 december 

(12.30). Information om frågor som är aktuella och sådant vi behöver samtala om. Vi kommer att ge 

information om verksamheten, ekonomin, byggfrågor och rekrytering. Varmt välkomna med. 

Fortlöpande info kommer att sändas ut via Församlingsutskick.  
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Årsmöte 

Årsmötet är planerat hållas 27 febr. 2021 så gör en notering redan nu!  

 

Gudstjänst för dig som är 70 + 

Församlingen är glada över att vi fått möjlighet att inbjuda till Gudstjänsten på nytt. Vår rymliga kyrka gör 

det möjligt att hålla avstånd och mötas på ett tryggt sätt. 

För er som är 70 + finns dock fortfarande restriktioner som begränsar dessa möjligheter, därför inbjuds du 

till en kortare “70 + Gudstjänst”. Dessa gudstjänster ligger i nära anslutning till de församlingsmöte som är 

planerade. Tanken är att vi efter gudstjänsten får möjlighet att ta del av aktuella frågor som varit på 

församlingsmötet och också samtala kring dessa. 

Du är varmt Välkommen onsdagen 21 oktober 11.00 samt onsdagen 9 december 11.00. 

 

Stillhetens rastplats 

Tillsammans med Skallsjö församling inbjuder vi till det vi kallar Stillhetens rastplats. Tisdagar kl. 18.00 

jämna veckor möts vi i Equmeniakyrkan till nattvard. Ojämna veckor möts vi i församlingshemmet bön och 

andakt. Efter samlingen serveras en mycket enkel fika. 

Stillhetens rastplats är som en glänta mitt i vardagen. Tillsammans med andra som sökt sig dit får du dröja i 

Guds närvaro till bön och andakt. Varannan vecka delar vi nattvardens gåvor med varandra. 

 

Öppen kyrka 

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

Under dessa tider finns möjlighet att komma för att tända ett ljus, ha en egen andakt och/eller titta runt i 

kyrkan. 

 

Second Hand 

Second hand tvingades stänga på grund av Covid-19 och för att de flesta volontärerna var 70+. Många har 

hört av sig och undrar när vi öppnar igen. Därför är det med stor glädje och tacksamhet vi kan berätta att 

Second Hand i höst kommer att hålla öppet under 5 lördagar i höst. 10 och 24 oktober, 7 och 21 november 

samt 5 december kl. 10-14. Caféet kommer tyvärr att vara stängt.  

Under de två första lördagarna kan ingen inlämning av nya varor ske, därefter tas ett nytt beslut. 

En tillfällig ledningsgrupp bestående av: Maria van der Ploeg, Henrik Aronsson, Klas Järgenstedt, Lena 

Hellner, Marie-Louise Anderzén och Ulf Erenmalm har i nära samarbete med Second Hands ordinarie 

styrelse ansvarar för att det hela ska fungera.  
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Under öppethållandet kommer en mängd nya volontärer (70-) att finnas på plats. Under veckorna kommer 

många av de tidigare volontärerna (både 70+ och -) att finnas på plats för prismärkning, iordningställande 

mm.  

Info om öppettider kommer att ske via Lerums Tidning och via Facebook. 

Vill du vara med som volontär på secondhand i höst? 

Det behövs fler frivilliga på de lördagarna vi ska hålla öppet, vi tror det kommer bli stort tryck under 

öppettiderna och ser gärna flera volontärer för denna speciella period. Vi behöver personal i affären, vid 

insläpp, utlämning av möbler etc. Anmäl gärna ert intresse till Maria van der Ploeg 

(maria@vanderploeg.se).  

Vi har också ett behov av att en gång kunna lasta en lastbil till Estland så har du möjligheten att hjälpa till ca 

2 timmar en förmiddag (ca 9-11) Vi behöver 10 personer för detta. Ta kontakt med Gusten Anderzén om du 

kan hjälpa till. 

 

Alpha 

Om intresse finns tänker vi starta en Alpha-grupp i höst. Datum o kväll ej bestämt. Är du intresserad eller 

vet om någon annan är det så hör av dig. Ledare blir Lasse Rolén och Gusten Anderzén. 

 

Konfan 

Torsdag den 1 okt. startar konfirmationsläsningen för en ny grupp. Hittills är lite över 30 konfirmander 

anmälda. 

Lördag den 19 september avslutades förra gruppen. 4 gudstjänster med 10–11 konfirmander + föräldrar och 

några syskon i varje samling. Trots allt annorlunda blev det en fin avslutning på ett väldigt konstigt läsår. 

 

Återstart av kören 

”Äntligen” säger säkert många 

”Men…är det så klokt” säger andra. 

Om vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körsång tror jag att det kan kännas tryggt och 

säkert. Viktigt att alla körsångare läser Lars brev [länk till brevet] om återstarten med FHM:s 

rekommendationer. 

Första övningstillfället är onsdagen den 14/10 kl 19-20 i kyrkan, uppehåll den 21/10, därefter varje onsdag 

fram till 1:a advent. 

 

mailto:maria@vanderploeg.se
http://flodamissionskyrka.se/wp-content/uploads/2020/09/A%CC%8Aterstart-av-ko%CC%88ren.pdf
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Församlingsboken 

Du som bytt adress, telefonnummer osv. 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. 

 

Rekrytering: 

I dagsläget har vi bara några få ansökningar. Rekryteringsgruppen har fört några samtal men inte landat i en 

process där vi vill gå vidare. Vi återkommer med mer information på församlingsmötet den 18 oktober. 

  

Anställda 

Joakim Hagerius, som under ett par år funnits med som extra resurs i församlingsarbetet Joakim avtackades 

i samband med en gudstjänst för sina insatser inom församlingen. Vi önskar honom Guds välsignelse i det 

nya uppdraget för oss alla i Equmeniakyrkan tillsammans med Lasse Svensson och Karin Wiborn 

Under Emil Thelins föräldraledighet har Natalie Pettersson anställts för att hjälpa till på Fredax. 

Så här skriver hon om sig själv: 

Mitt namn är Nathalie och det är jag som blivit lite extra 

ansvarig på plats för Fredax nu när Emil gått på 

föräldraledighet. Vem är jag då? Det är alltid en lika svår 

fråga att svara på tycker jag. Jag är 21 år fyllda och bor 

med min mamma i Lerum centrum. Jag är uppvuxen i 

Floda men inte i församlingen eller kyrkan. Hit kom jag 

under konfan och började då också hänga mycket på 

Fredax. Under min tid på gymnasiet glömdes kyrkan lite 

bort i mitt liv men hösten efter studenten åkte jag på en 

Apg29 skola där Gud fick göra mycket i mig. Sen dess 

har jag gått bibelskola i Göteborg och samtidigt varit med 

som ledare både i konfan och på Fredax. För närvarande 

har jag dessutom precis påbörjat ett 

civilingenjörsprogram på Chalmers. Fredax har för några 

veckor sedan dragit igång med ett nytt spännande koncept 

som än så länge känns super. Jag är både spänd och 

förväntansfull på vad mer den här hösten har att komma 

med. Ha det gott, Nathalie 

 

 

 

Storplanering 

Onsdagen den 21 oktober kl. 19.00 inbjuds alla ansvariga gruppledare inom församling och Equmenia till 

en planerings- och informationssamling inför våren 2021. Anmälan till Gusten Anderzén. 
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Håll ihop Sverige 

Equmeniakyrkans digitala kyrkokonferens 2020 har precis avslutats. Över 700 ombud har bland annat valt 

kyrkoledare, två nya biträdande kyrkoledare och behandlat en mängd motioner och frågor. 

Kyrkokonferensen beslutade även att ställa sig bakom uppropet ”Håll ihop Sverige”, som just nu pågår. Läs 

mer på http://flyktingamnesti.se. 

Kampanjen lyftes i ett nyhetsbrev som gick ut till församlingarna 3 mars, men när konferensen beslutade att 

ställa sig bakom uppropet vill vi uppmärksamma det igen. 

Uppropet kräver permanenta uppehållstillstånd för ensamkommande som vistats i Sverige i mer än ett år, 

och en namninsamling pågår just nu. Insamlingen är precis i sin slutspurt, och kommer överlämnas till 

regeringen redan i slutet av september. Uppmuntra gärna varandra i församlingen att skriva under. Länk till 

namninsamlingen hittar ni via hemsidan som nämnts ovan. 

 

Upprop från Mia och Håkan Ivarsson i Tanzania. 

Våra vänner i församlingen finns sedan ett år tillbaka i Tanzania med missionsarbete. De har skickat en 

förfrågan om det finns några som kan stödja dem lite extra just nu i sitt arbete. Det är kännbart överallt hur 

Covid-19 påverkar oss. På deras hemsida Hope For Children kan du läsa mer om deras arbete. De är 

tacksamma för de gåvor som skickats och all omsorg de känner. Har du möjlighet att ge något extra, finns 

uppgifter på deras hemsida http://www.hopeforchildren.se/sv-SE  

 

Ekonomi 

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. Senast den 31 oktober behöver du anmäla 

dig om du vill ge genom kyrkoavgiften Det är ett enkelt 

sätt att komma igång med sitt offrande. Har du frågor 

kontakta pastorerna eller någon i styrelsen. Vi hjälper 

gärna till. 

Om du minns uppropet kring köp din stol så gör vi det 

aktuellt igen. På församlingsmötet kommer vi att ge 

information kring ekonomin kring kyrkbygget 

 

 

http://e8426n.stats.theletter.se/?q=87843823806361440060&TId=1
http://www.hopeforchildren.se/sv-SE
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
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! 

 

 Förfrågan från Betlehemskyrkan 

”Vår församling i Lövgärdet (Rosa huset) har tillsammans med Equmenia nationellt och Räddningsmissionen 

anställt två personer som på Lövgärdesskolan utvecklat ett mycket uppskattat scoutarbete. För att stabilisera 

denna satsning så den kan ge barn en bra start i livet på lång sikt behövs några ytterligare scoutledare.  

Tror du Equemenia Floda skulle vara redo för ett socialt projekt som detta genom både förbön i gudstjänst 

och genom att en bil åker varje vecka och lär känna barnen som scoutledare? Det är tre mil och en halvtimmes 

bilresa via Gråbo ju och en enorm möjlighet att ge några barn en stabilitet inför de utmaningar som väntar 

genom att växa upp på en plats som Lövgärdet... Det behöver ju inte vara nuvarande scoutledare utan 

eventuellt andra i församlingen som kan börja brinna för detta? Vi i BK har redan många ideella på plats men 

situationen i nordost är ju sådan att Angered behöver support från många församlingar i storgöteborg...” 

Om du är intresserad hör av dig till Gusten.  

 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

 


