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Kära församling 

God advent! 

Predikarboken i Bibeln slår fast: ”Allt har sin tid”. Vi kan väl bara instämma i det påståendet. Och tillägga: 

En del saker skulle inte få sin tid. Men det finns mycket vi inte råder över. Sådant som vi önskar och ber 

skulle få så kort tid som möjligt. 

Här skulle jag vilja bli klyschig och säga: ”Förbanna inte mörkret utan tänd ljus”. Ord som kanske behöver 

bli extra tydliga när vi i dag drabbas av mörker i olika former. Ensamhetens -, sjukdomens -, förlustens-, 

osv. mörker. Kanske adventsångens ord som rymmer bön, påstående, förväntan, framtidstro, utmaning och 

konstaterande känns rätt. 

”Adventstid kom till mitt ensamma hus. Jag sätter i staken ett sparat ljus. 

Något ska ske bortom frostig advent. Jag väntar en gåva som herren sänt. 

Den gåvan är av ett helt annat slag än gåvor vi ger till varann var dag. 

Öppna din tillstängda dörr i ditt hus. Så lyser i mörkret ett litet ljus” 

Eller när vi snart tänder ljus nr 3 och citerar versar vi kanske hört, lärt och använder: 

 

När tredje ljuset brinner är snart Lucia här, 

hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär. 

När tredje ljuset tändes i kulen vintertid, 

vi höra himlens klockor som ringa fröjd och frid 

När tredje ljuset brinner står julens dörr på glänt 

och alla människor glädjas att fira få advent 

När tredje ljuset brinner vi juleklappar syr 

och mamma bakar kakor och har ett fasligt styr 

När tredje ljuset brinner, då går Johannes fram. 

Han visar oss på Jesus och säger: "Se Guds Lamm!" 

Så visst, allt har sin tid men allt är inte som förr. Men advents- och julbudskapet om kungen på åsnan och 

det lilla barnet av Davids hus är detsamma. Detta kan vi vila i. Hämta styrka ur. Dela med oss av. 

Uppmuntra varandra med. 

Till sist vill jag använda Tomas Ledins ord: ”Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dej? Det var 

alldeles för länge sen vi sågs...” Frågorna kan ställas. Funderingarna lever. Längtan att få mötas finns där. 

Kanske får de svar när jag hör av mig till den jag tänker på och saknar. 

Gusten Anderzén 
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Bön 

Gud, vi lider av det dystra mörkret – tungt, tröttande och påfrestande.  

Låt ljus och värme få återvända igen. 

Gud, vi saknar våra nära och kära – gester, dofter och leenden.  

Låt oss snart få hålla om barn och barnbarn igen. 

Gud, vi är trötta på möten via dataskärmar – platta, tekniska och endimensionella.  

Låt oss få mötas som riktiga människor igen. 

Gud, vi plågas av isolering och ensamhet – trist, enformigt och plågsamt tyst.  

Låt oss få hitta gemenskapen igen. 

Gud, vi sörjer allt som inte blir som vi tänkt – glögg, adventsfika och härliga julbord.  

Låt det vi är vana vid snart komma igen. 

Gud, vi saknar adventstidens ljuspunkter – bered en väg, trumpeter och luciatåg.  

Låt oss känna trygghet i traditionerna igen. 

Gud, vi vet ändå vad som är viktigt, – tron, hoppet och kärleken. 

Tack för att livet segrar över döden.  

Tack för att ljuset övervinner mörkret.  

Tack för att vi får bära ljuset vidare.  

Amen 

Gudstjänster 

Söndagar kl. 11.00 fortsätter våra digitala gudstjänster. Webbsändningen ligger kvar på hemsidan under 

efterföljande vecka. Där finns även möjligheten att via vårt arkiv ta del av tidigare predikningar 

/gudstjänster (endast ljud).  

Vi längtar efter att få inbjuda till gemensamma öppna gudstjänster igen. Fram till dess, eller när nya 

direktiv kommer, är det bara de medverkande som ska vistas i kyrkorummet. Vi har beslutat utifrån 

rekommendationer att inte vara fler än åtta personer som medverkar, det finns nämligen lite dubbla 

budskap här. Om gudstjänsten enbart sänds digitalt räknas det som en ”produktion” och då gäller inte 8-

personer regeln, därför har det någon gång synts fler i bild. Men vid vårt senaste personalmöte beslöt vi att 

trots möjligheter, ändå inte vara fler än åtta medverkande i kyrkorummet samtidigt. Så i kommande helger 

fortsätter vi med vår ”julåtta.” 

Tyvärr uppstod tekniska problem vid inspelning av gudstjänsten 6 december. Därför går den inte att se på 

hemsidan. Däremot finns förkunnelsen tillgänglig på hemsidan under rubriken “lyssna på predikan”. 
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Julnattsandakt 

På julaftonens kväll kl. 23.00 är du välkommen att digitalt vara med på en kvällsgudstjänst med julsång, 

bibelläsning och jultankar.  

Lussefika - kyrkkaffe 

Söndag 13 december efter gudstjänsten klockan 12 träffas vi till Lussefika via Zoom. Fixa kaffe och något 

gott att äta på så ses vi för samtal en stund.  

Länk till Zoom , Passcode: 701740 

Julkrysset 2020 - Uppesittarkväll 

Välkommen till Julkrysset 2020 - Live från kyrkan lördag 12 

december 19:00. 

En kväll som anordnas av och för Equmenia och där alla 

gammal som ung är välkommen att vara med! I en tid där vi 

inte får ses som vanligt vill vi ändå sprida julens glädjebud till 

alla människor. Det blir en kväll i julens tecken med julmusik, 

julstök och julrim. Det finns även möjlighet att tävla i vårt 

kryss och vinna fina priser.  

Här kan du följa livesändningen från kyrkan Länk till 

sändningen 

Böneämnen  

Hör av dig via telefon eller mej till någon av våra pastorer 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 mejl eller SMS raderas det så fort 

vi läst det. 

Internationell insamling 

Till jordens yttersta gräns. Så långt är vi som kyrka kallade att förkunna evangeliet. Både i handling och i 

ord. Den gränsen kan gå hos urfolken i norra Ryssland, vid byar i Thailands regnskogar, vid en skola högt 

upp i Anderna eller precis där du befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som 

befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission 

handlar om. 

Våra missionärer är med i detta spännande arbete. Det kan du också vara! 

https://us02web.zoom.us/j/81849085802?pwd=YWpZRXBWbENpWjZBemYybURSR3JFdz09
http://flodamissionskyrka.se/?page_id=4079
http://flodamissionskyrka.se/?page_id=4079
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I flera länder är våra missionärer inblandade i arbetet och det kan också vara med. Bland annat genom att 

ge till vår internationella insamling. Varje bidrag är viktigt! Så att vi kan fortsätta ge människor möjligheter 

att skapa sig en framtid och sprida hoppets evangelium. 

Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! 

 

Tillsammans kan vi sprida hopp och evangelium i världen. Till 

jordens yttersta gräns. 

Denna speciella insamling pågår 1:a advent – 13-dag jul. Men 

gåvor kan ges hela året. 

Din gåva kan sändas till Equmeniakyrkan via 

Swish: 900 32 86 

Bankgiro: 90 03 28-6 

Märk ”Internationellt” 

På “equmeniakyrkan.se” finns det mer information om vårt 

gemensamma internationella arbete (länk). 

 

 

 

Hemsidan 

För aktuell information om församlingens verksamhet hänvisar vi till vår hemsida.  

Equmenia 

Equmenia avslutar sin termin i och med Julkrysset (se ovan). Vi tar ett något längre jullov i år så alla 

familjer har möjlighet att hålla sig friska till jul. Tack för ett annorlunda år och god jul från oss.  

  

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/internationella-insamlingen/
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Pepparkakslotteri  

Vad vore december utan ett pepparkakslotteri?! Även i år har vi fått ett 

riktigt fint pepparkakshus att lotta ut! 

Varje lott kostar 7 kronor och du swishar för så många lotter du vill ha 

till 123 465 35 07 och märk betalningen med "pepparkaka". 

Dragning sker söndag 13 december och vinnaren meddelas på det 

telefonnummer som lotterna betalats från. 

 

 

 

Second Hand 

Vår Secondhand håller för närvarande stängt men vi sitter inte stilla. Vi har fått möjligheten att ha 

försäljning nere i den gemensamma entrén vid kyrkan och Garveriet. Just nu är där fullt med Julsaker och 

vi är så glada att kunna ha en del av Floda Secondhand där. Det är väldigt enkelt att handla där via Swish 

och vi får många positiva reaktioner på denna möjlighet. 

Vi säljer även lite via Tradera och om man har nyckel in till Secondhand så får man ta med vänner in om 

man inte blir fler än 8 i lokalen för att handla. Så har du behov av att handla så ta tag i någon du vet är 

verksam i Second Hand och fråga om du kan få följa med en gång. Vet man inte vem som kan släppa in går 

det bra att kontakta Lillemor Boman, Ing-Britt Borendal eller Maria van der Ploeg. Om man ändå åker till 

Secondhand går det bra att även lämna in saker.  

Genom försäljningen i entrén, Tradera och smågrupper på Second Hand lyckades vi sälja för otroliga 

23,920 kr i november och efter första veckan i december är vi redan uppe i 13,869 kr. 

Vi vill verkligen tacka alla som hjälper till att hålla secondhand igång, genom prismärkning, uppackning, 

städning och försäljning. Det är svåra tider men tillsammans gör vi stor skillnad. Helt fantastiskt att vi 

lyckats med detta även om vi håller stängt!   

Bokcirkel 

Styrelsen har funderat kring att starta upp en bokcirkel under våren. Där får vi möjlighet att samtala kring 

någon bok. Kanske finns det olika böcker som vi vill samtal om och då behöver vi starta upp fler grupper. 

Vi förstår att Covid kommer att finnas kvar under våren och vill gärna hitta nya mötesplatser för de som 

vill hitta några att samtal med. Är du intresserad hör av dig till de anställda eller styrelsen. Har du förslag 

på böcker som du läst eller skulle vilja läsa ge oss tips.  
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Årsmötet 

Församlingens årsmöte är planerat till den 27 februari. Förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 

två veckor innan. 

Församlingens ordförande, Evalotta Bengtsson har tidigare meddelat att hon lämnar sitt uppdrag vilket 

innebär att ny ordförande ska väljas. Ett par ur styrelsen kommer också att lämna sina uppgifter. Mer info 

om detta kommer.  

Vi kommer, om det inte är möjligt att träffas, ordna ett digitalt möte med möjlighet att rösta i kyrkan. Mer 

information kommer. 

Rekrytering av ny pastor 

Samtal går vidare och vi återkommer när det finns mer för församlingen att ta ställning till. Vi ber 

tillsammans för att det finns en lösning för församlingen.  

Ekonomi 

Vi vill påminna om filmen gällande församlingens ekonomi för dig som ännu inte sett den. Inspelningen 

handlar inte om att församlingens ekonomi är i kris, för så är det inte, utan det är en film om offrande, 

generositet och hur vi som församling uppmuntras att förändra våra rutiner för hur vi ger. Inte av tvång och 

krav, utan av glädje och ansvarstagande. Om du ännu inte sett den så titta gärna på den här (Länk). 

En ekonomisk julklapp till församlingen är aldrig fel. 

Swish: 123 465 3507 

Bankgiro: 5936-9330 

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

Anmälan autogiro: https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/ ange församlingsnummer: 

4293 

TACK för din gåva! 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

http://flodamissionskyrka.se/?page_id=4074
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/

