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Kära församling   
 

Andakt 

Shakespeares skrev: “Ur led är tiden: ve! att jag är den som föddes att vrida den rätt igen.” 

Söndag den 25 oktober övergår vi till Normaltid. Smaka på det ordet. Normaltid? I Galaterbrevet skriver 

Paulus: “Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att 

han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.” 

På något sätt handlar detta om att Gud vrider tiden rätt genom att bli tidsuppenbarad. Han tar sig tid att 

tillföra våra av tid begränsade liv en ny frihet. En icke-tidsbunden relation. Förlåtelsens möjlighet till ett 

bekännande av Jesus som Herre. Inte för att hjälpa oss bli “normala” (ordet finns inte i bibeln) utan för att 

få bli Guds barn. Vår djupaste identitet.  Då blir inte det viktiga sommartid eller normaltid. Utan hur jag på 

ett gott sätt brukar den tid som är mig given. Kanske kan jag genom Guds nåd få hjälpa någon att få vrida 

sin tid rätt igen. 

Gusten  

Bön 

Käre Far i himlen, tack att jag finns till. 

Hjälp mej leva riktigt, göra det du vill. 

Lär oss här på jorden tycka om varann, 

låt oss få en framtid, skyddad av din hand.  

 

Amen 

 

Församlingsinformation 18 oktober  

Välkommen till församlingsinformation på söndag18 oktober kl 12.30. Vi kommer bl a att få information 

om vår ekonomi, rekrytering, Second Hand, Equmenia, teknik och byggruppen.  

Eftersom vi fortfarande har begränsningen med max 50 personer i samma samling och det inte är några 

beslut som ska tas vill vi göra det möjligt även för er som inte är i kyrkan att vara med och få del av 

informationen. Vi kommer därför att direktsända församlingsmötet på webben och ni kan följa mötet via 

den här länken: https://iframe.dacast.com/b/159346/c/566534 

Har du frågor får du gärna skicka in dem i förväg till styrelsen@equmeniakyrkanfloda.se . Vi kommer 

även försöka läsa mejl under församlingsmötet om ni har någon fråga under mötet, men vi kan inte lova att 

det är möjligt. 

Välkomna med!  

 

 

https://iframe.dacast.com/b/159346/c/566534
mailto:styrelsen@equmeniakyrkanfloda.se
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Rekrytering 

Samtalen fortgår men i dagsläget har vi ingen kandidat att presentera. Mer information om processen ger vi 

på församlingsinformationen på söndag. 

 

Gudstjänst för dig som är 70 + 

Vi byter tid för den planerade 70+ gudstjänsten till tisdag 20 oktober kl 11.00. Församlingens ordförande 

ger info och en enkel gudstjänst firas. 

 

Öppen mötesplats 

Tisdag 27 oktober kl. 11.00 startar vi och Skallsjö församling upp en samling, som ett ”tillfälligt alternativ” 

till Ljuspunkt. Samlingarna hålls varannan tisdag där vi och Skallsjö församling tar ansvar för var sin gång.  

Alla samlingar sker i Equmeniakyrkan, datum: 27 oktober, 10 och 24 november och 8 december kl. 11.00 

 

Naturligtvis följer vi Folkhälsorådets uppmaningar. Övriga tisdagar fortsätter promenaderna som vanligt. 

 

Second Hand 

Vi gläds över att det gått att öppna Second hand igen, och det var tydligt att det fanns ett uppdämt behov att 

få handla. Försäljningen denna första lördag inbringade över 57.000 kronor!  

Under hösten kommer vi att ha öppet följande lördagar kl 10-14: 

• 24 oktober 

• 7 november  

• 21 november 

• 5 december 

Estlandsleverans 

Torsdag 22 oktober kl. 9.00 (till ca -11.00) lastar vi en bil med SecondHand-saker till Estland. Det behövs 

ca 10 ”starka” män eller kvinnor, hör av dig till Gusten om du har möjlighet att vara med.  

 

Arbetsdag - lördagen den 17 oktober klockan 9:00 

På lördag klockan 9.00 är du välkommen att hugga tag i några moment som finns kvar i färdigställandet av 

vår kyrka. De prioriterade arbetena är bland annat, ljudabsorbenter på plan 2, lägga golv i sidoförrådet vid 

scenen i kyrksalen, så gräs på en mindre yta, färdigställa ett trappsteg på baksidan och behandla väggarna i 

Arken. Det finns därmed arbeten för många att ta tag i.  

De arbetsmoment som vi tror kommer att dra ut på tiden är montering av ljudabsorbenter, därför kommer 

vi även att ha ett antal torsdagskvällar, med start från den 22:a oktober klockan 18.00, för att färdigställa 

detta.  

Välkommen till arbetsgemenskap! 
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Hälsning från teknikgruppen 

Hej, det har kommit till vår kännedom att besökare i gudstjänsten upplever ljudet annorlunda än förväntat. 

Det är inget konstigt, och bottnar i tre olika delar: 

• Rummet är designat för en god akustik när vi fyller det. I dessa dagar med begränsat deltagande 

blir det mycket eko, lite som att sjunga i badrummet. Tyvärr hjälper inte eventuella framtida 

lättnader då föreslagna avståndskrav fortfarande begränsar deltagandet till i stort sett samma antal 

som idag. Vi får helt enkelt vänta tills pandemin är över och alla restriktioner borttagna. 

• Vi har dessutom en förhöjd efterklang i basregistret vilket ger ett dovt ljud i rummet. Detta 

problem hoppas vi åtgärda genom att göra om delar av sidopanelerna. Ett planerat arbete som 

förhoppningsvis blir gjort innan årsskiftet. 

• Sist, men inte minst. Ljudteknikern prioriterar just nu inte ljudet i rummet. Vill man både se bra, 

höra bra och samtidigt dela gemenskap med andra är gudstjänsten på plan 2 i Garveriet en bättre 

plats än kyrksalen. 

I det läge vi nu är, när den större delen av den gudstjänstfirande församlingen samlas utanför kyrkans 

väggar, så mixar tekniker inte ljud för dem som är i kyrksalen utan för dem som är med via länk. De i salen 

får förlita sig på direktljudet från scenen, aningens stöttat av ”medhörning” från det som sänds ut. Men med 

problemen med rummets akustik så blir kvaliteten på ljudet i kyrksalen inget vidare, och det har inget med 

kompetensen hos vare sig de som uppträder på scenen att göra, eller de som förmedlar budskapet vidare ut i 

etern från mixerplats.  

Corona tvingar oss in i situationer som vi inte alltid förberett oss för, men en positiv bieffekt är att vi i 

denna tid gör vår största missionssatsning någonsin. Aldrig tidigare har vi nått så många människor i deras 

vardag med budskapet om Jesus och hur Han gjort skapelsen hel. Bed för, och uppmuntra, dessa 

missionärer i deras gärning. Inte för hur dom gör det, utan för att dom gör det! Att spela, sjunga eller mixa 

för en sluten grupp är en sak, att göra det för hela världen är en helt annan sak. Dessa sanna missionärer 

behöver allas våra böner och omsorg! Känner du att du vill vara med i denna missionssatsning, tveka inte 

att höra av dig, oavsett om det gäller sång, musik eller teknik. 

Vid pennan, Magnus Standar 

 

Ekonomi 

Fram till och med september i år har vi genom offrande samlat in 1 050 452 kr till församlingen! Detta mitt 

under en pågående pandemi, det måste man ändå säga är fantastiskt!! Det är till och med mer än vad vi 

samlade in under samma period förra året.  

De två senaste månaderna är dock offrandet klart lägre än tidigare i år. Med gemensamma krafter kan vi 

vända den trenden uppåt igen. Mer information om ekonomin kommer på söndagens församlingsmöte. Väl 

mött, på plats eller på webben! 

 

Ge en gåva: 
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Swish: 123 465 3507 

Bankgiro: 5936-9330 

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

 

Ytterligare ett sätt att ge till församlingen är att låta kyrkoavgiften, som dras via skattsedeln, gå till 

församlingen. Sista dag för att anmäla detta är 31 oktober. Läs gärna mer och anmäl dig här 
 

TACK för din gåva! 

 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

 

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/?fbclid=IwAR2IMtViHI2IuHfMQgH_tty-zy1ViAXOFnUOS5OsYPVvyqNWEAsEk78TD9Q

