Floda 18 november 2020

Kära församling
Andakt
Kyrkoåret går mot sitt slut. Domsöndagen sätter punkt. En söndag med ”tuffa” texter som kan skapa rädsla.
Jag blir påmind om mitt liv. Hur har jag förvaltat det? Har jag trott tillräckligt? Hur har jag förhållit mig till
samhällets minsta? Domsöndagen utmanar mig att göra ett litet årsbokslut och fundera över vad som är
viktigt i mitt liv.
Samtidigt som texterna rannsakar och utmanar finns det tröst att hämta. Bortom det mörka som tecknas
bryter ljuset fram. ”En framtid och ett hopp” är mina tankar och planer för dig säger Gud. Det är en gåva av
nåd att hitta en vila i detta. Löftena om något bättre finns där bl.a. uttryckt genom orden ”en ny himmel och
en ny jord”.
Inte minst i dessa tider behöver vi ge hoppet näring. Vi behöver uppmuntra och utmana varandra att utifrån
begränsade möjligheter ändå leva i gemenskap.
Så här skriver kyrkoherde Sussi Kårlin i ett av sina två ”Coronabrev”. (parafrasering o nutidsrelatering av
Paulus brev till Korinterna)
1 Från Paulus, genom Guds vilja kallad att förmedla evangelium och tröst till alla de spridda
i förskingringen genom Corona. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.
2 Välsignad är vår Gud, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra
svårigheter och bär oss genom våra lidanden.
Uppmaning till förbön 3 Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och
tacksägelse för alla människor, för kungar, presidenter och statsministrar- för alla som har
makt. 4 Att be så är riktigt och behagar Gud. 5 Jag uppmanar er, bröder och systrar, att vara
överens och inte dela upp er i olika läger, utan stå eniga i bön och i de riktlinjer som ges er
av folkhälsomyndigheten. Där finns den vishet som kan rädda liv och göra er fläckfria från
smitta. 6 Jag har hört att många av er blivit slavar under rädslan. Den rädsla som vill
skingra, förgöra och förminska kärleken. 7 Men rädslan har ingen makt, då den sanna
kärleken uppenbaras. Rädslan står under tomhetens välde och utplånas av kärleken. 8 Ty jag
är viss om att varken liv eller död, varken virus eller börskrascher, varken isolering eller
frihet, varken propaganda eller pastabrist eller något annat kan skilja oss från Guds kärlek i
Kristus Jesus, vår Herre. 9 I honom har den fullkomliga kärleken tagit sin boning och genom
hans död på korset har rädslan mist sin makt.”
Så ge inte upp. Gud är på din sida. Och snart är det advent.
Gusten Anderzén
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Bön
Herre Jesus Kristus som möter oss redan här i dem som hungrar och lider nöd, och som skall möta oss som
Frälsare och Konung vid livets och världens slut, till dig ropar vi om barmhärtighet och nåd idag och alla
dagar intill tidens ände. Amen

Dagsaktuell information
Måndag den 16 november var solens uppgång satt till kl. 7.59. Fast den höll sig osynlig bakom molnen för
att sedan gå ner 15.51. Men det kändes som solen gick ner redan 14.30. Det klockslag då statsministern
kallat till extra presskonferens. Då skärpte regeringen reglerna med anledning av en ständig och snabb
ökning av smittade.
Inställt, minimera, undvik, stanna hemma och sen allt det där andra med avstånd, hygien osv. Det suger.
Varje familj, arbetsplats, förening, församling, mm tvingas återigen se över sina rutiner om hur man ska
hantera dessa nya regler.
En kristen församling bygger ju på gemenskap och på olika sätt får vi försöka gestalta detta även om det
fysiska mötet uteblir.
Tyvärr är det mesta inställt och i skrivandets stund vet vi inte vad vi mer behöver tänka in.

Öppen kyrka.
Tills vidare kommer kyrkan att vara öppen vardagar 11-13. Då finns dagvaktmästare på plats och du kan
komma, sitta ner, tända ett ljus eller ha en liten pratstund för att skingra ensamhet.

Anställda:
Vi anställda jobbar på och du får väldigt gärna höra av dig, inte minst när upplevelse av ensamhet och
känslor av oro sätter in, men även annars också. Vi finns tillgängliga på telefonen.
Gusten Anderzèn är från den 1 oktober tillförordnad föreståndare på sin 50% tjänst.
Britt Andreasson kommer i sin 50% tjänst ha fokus på omsorgsfrågor och lämnar därför över
föreståndaruppdraget till Gusten. Britt har ledigt 19-30 november.
Emil Thelin kommer under våren att fortsätta sin 40% föräldraledighet.
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Nathalie Pettersson arbetar 25% tjänst med fokus på fredax.
Jacob Ardenfors arbetar 25% med Life, konfirmation och predikar vid några tillfällen under våren.

Böneämnen
Hör av dig via telefon eller mail om det är något du vill att vi ska be för. Du väljer själv om det ska nämnas
offentligt i gudstjänsten eller ej. Skickar du in ett böneämne som du vill ska vara anonymt så är det inget
som kommer att spridas och kommer det via mail eller SMS raderas det så fort vi läst det.

Gudstjänster
Söndagar kl. 11.00 fortsätter med våra digitala gudstjänster. Dessa ligger kvar på hemsidan under
efterföljande vecka. Där finns även möjligheten att via vårt arkiv lyssna på tidigare gudstjänster.
Vi får inte vara fler än 8 i kyrksalen samtidigt. Den summan fyller vi med oss som på olika sätt ansvarar för
gudstjänsten.
Hemsidan För aktuell information om församlingens verksamhet hänvisar vi till vår hemsida.

Församlingsmöte 6 december
Styrelsen föreslår att vi inte genomför församlingsmötet som är inplanerat till den 6 december utan
fortsätter med information via utskick. I dagsläget har vi inga beslut som ska tas. Vi hoppas att vi kan
mötas till församlingsmöte under januari och förstås på vårt årsmöte i februari. Har du frågor eller
undringar hör gärna av dig!

Second Hand
Den tillfälliga ledningsgruppen har beslutade i måndags kväll att Second hand håller stängt tills vidare. Vi
är väldigt tacksamma att vi fick möjligheten att vara öppna under två lördagar och kunde sälja för mer än
100,000 kr under dessa lördagar. Vi vill tacka alla som varit med och gjort detta möjligt, prismärkning,
uppackning, städning, öppethållande utan alla er hade det inte gått.
Nu ser vi över möjligheten att hitta andra försäljningssätt som ex. Tradera, Facebook Marketplace eller
annat. Har ni idéer så hör gärna av er till maria@vanderploeg.se
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Equmenia
Till följd av regeringens uttalande om ytterligare restriktioner i början i veckan påverkas Equmenias
verksamhet följande:
Fredax kommer återigen köra igång sin verksamhet men i en ny helt digital form. Ansvariga för Fredax
har under de senaste veckorna arbetat aktivt för att hitta alternativa umgängesformer som kan genomföras
digitalt. Fredax ledargrupp arbetar vidare och kommer snart komma ut med mer information till berörda
kring valt upplägg.
Scouterna kommer istället för traditionell avslutning med
familjeträff i scoutstugan erbjuda en spårning med
tipspromenad som varje scout med tillhörande familj kan
genomföra på egen hand när som helst under kommande helg.
Detta kommer därefter kompletteras med en digital avslutning.
Mer information kommer gå ut till berörda.
Ni kan stödja scouterna genom att köpa Flodas adventskalender
från dem. De säljer den för 125 SEK och ni får den packad med
lokala förmåner från våra handlare i Floda, även församlingen
finns med bakom en lucka. Vill ni köpa så maila till
scout@equmeniafloda.se så ser de till att ni Corona säkert får
en kalender hem till er. Ett bra sätt att stötta scouterna och
Flodas handlare på.
Söndax ledargrupp kommer mötas upp under nästa vecka för
att fortsätta samtal kring hur Söndax kan komma närmare
barnen på olika sätt nu när barnen inte kan komma till Söndax.
Konfirmationen, hittills har gruppen kunnat samlats genom att man klarat åldersgränsen. Men med nya
direktiv får även denna grupp se över sina rutiner. Konfirmanderna kommer att informeras om detta.
Equmeniastyrelsen kommer fortsätta att jobba aktivt med de olika verksamheternas ledargrupper för att
hitta alternativa hållbara verksamhetsformer som över tid kan möta både behovet av att ta ansvar under
rådande pandemi samt behovet av att kunna möta våra barn- och ungdomar, även om detta just nu sker på
annat sätt än med fysiska träffar. Ambitionen är hela tiden att Equmenias verksamhet inte helt ställs in, utan
att den ställs om!
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Rekrytering av ny pastor
Vi har ingen ytterligare information att ge kring rekrytering. Vad vi kan berätta är att vi startat upp några
samtal i ett första skede. Återkommer som vi sagt när vi har mer att berätta och ta ställning till som
församling.

Ekonomi:
Styrelsen och ekonomiska rådet har samtalat kring budget, offrande. Den mötesplats vi vill vara och den
trygghet ekonomi kan ge oss behöver vi samtala om. Vi återkommer under nästa vecka med ett utskick som
handlar om hur vi ligger till och vårt ansvar kring den budget vi tog på årsmötet. Hur kan vi aktualisera vårt
månadsoffrande?

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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