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Kära församling 

Tankar 

Vi skriver år 2021 efter Kristi födelse. Vi lämnar en helgrik period bakom oss och går in den “vanliga” 

veckorytmen. Ändå blir det inte som vanligt. Pandemilag - max 8 personer – munskydd – avstånd – 

vaccinering - osv. 

• Vi fortsätter sända gudstjänsterna som tidigare. 

•  Styrelserna sammanträder digitalt. 

• De flesta av kyrkans olika grupper får avvakta med ny– o. omstart. 

• Dagvaktmästare finns på plats måndag - fredag 11-13 (= kyrkan öppen för enskild andakt) 

• De anställda är i tjänst 

• Vi tar ekonomiskt ansvar för församlingen 

• Vi månar om och uppmuntrar varandra via telefon och på andra sätt 

Trots alla mörka moln ger vi inte upp för vi vet att 2021 också är ett nådens år med Kristus. 

Bönevecka 

Inför olika ”framträdande” valde Jesus stillhet och bön. Inspirerade av detta vill vi använda vecka 3 (18-24 

januari) till en vecka av bön och förbön.  

I en tid där allt som planeras måste göras utifrån rådande situation och direktiv vill vi ändå inbjuda och 

engagera församlingen i bön. 

I detta utskick får du information på de område vi tycker det känns angeläget att be för. 

• Ta del av utskickets böneämne och bibelord. Bed utifrån nedskrivna förslag och egna tankar. 

• Om du har möjlighet så tänd ett ljus och gör ”lite mer” kring denna stund 

• Måndag – lördag finns alltid någon av oss pastorer i kyrkan mellan kl. 12.00-13.00. Under denna 

tid är du välkommen till kyrkan för en stund av stillhet och bön i kyrksalen. Naturligtvis tänker vi 

in att vi: 

o inte får vara mer än max 8 åt gången 

o håller avstånd  

o inte kommer till samlingen om vi känner oss krassliga. 

• Till dessa samlingar i kyrkan kan du ringa eller skicka in böneämne till någon av oss pastorer. 

• Varje dag kommer ett klipp om böneveckan att finnas tillgängligt på Equmeniakyrkan Flodas 

Facebook och Instagram samt vår hemsida. 

• I gudstjänsten 24 januari kommer Emil Thelin att ”avsluta” veckan och lyfta temat bön. 

Ta del av informationen för veckan (se nedan) och låt oss tillsammans bära fram både de olika 

böneförslagen och dina egna tankar inför Gud. 

Gusten Anderzén 
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Bön (i ekumeniska böneveckan) 

Livets Gud, du som har skapat varje människa till din avbild. Vi sjunger ditt lov för gåvan av många 

kulturer, trosuttryck, traditioner och etnisk mångfald. Ge oss modet att alltid stå upp mot orättvisa och mot 

det hat som grundar sig på ras, klass, kön, religion och rädsla för dem som inte liknar oss själva. 

Gud, vår fred, kärleks Gud, i dig vårt enda hopp 

Barmhärtige Gud, du har i Kristus visat oss att vi är ett i dig, lär oss att använda denna gåva i världen, så att 

troende med olika bekännelser i varje land skall få gåvan att lyssna till varandra och leva i fred. 

Gud, vår fred, kärleks Gud, i dig vårt enda hopp 

O, Jesus, du kom hit till världen och blev helt och fullt en del av vår mänsklighet. Du känner nöden hos 

människor som lider på många olika sätt. Må din Ande, tröstaren, hjälpa oss att dela vår tid, våra liv och 

våra tillgångar med alla dem som lider nöd. 

Gud, vår fred, kärleks Gud, i dig vårt enda hopp 

Heliga Ande, du som hör harmen i din sårade skapelse och ropen från dem som redan lider av 

klimatförändringarna. Led oss till ett förändrat beteende. Må vi lära oss att leva i harmoni med din 

skapelse. 

Gud, vår fred, kärleks Gud, i dig vårt enda hopp. Amen 

Årsmötet 

Årsmötet är planerat till lördag 27 februari. Exakt hur utformningen kommer att bli ber vi att få återkomma 

om. Det troliga är att vi kommer att sända digitalt med möjlighet till att rösta under årsmötet. Vi kommer 

också ge möjlighet att rösta med brev och lämna i kyrkan innan lördagen den 27:e. 

Handlingarna kommer att skickas ut i god tid.  

Väl mött till årsmötet, det är en viktig del i församlingens verksamhet där Du behövs i engagemang och 

bön. 

Rekrytering 

Många undrar över hur det går med rekryteringen och det är en relevant fråga. Vi i rekryteringsgruppen har 

mötts under hösten och haft ett antal samtal med olika kandidater. Vi har mötts till digitala samtal där vi 

presenterat oss och kandidaten har fått berätta vem hon/han är. Efter dessa samtal har vi valt att inte gå 

vidare. Vi kommer att fortsätta arbetet i rekryteringsgruppen och återkomma till församlingen. Det vi fått 

som svar från några är att i den tid som är vill man inte bryta upp sin familj.  

Vi ber om Guds omsorg och ledning. 
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Equmenias verksamhet 

Liksom som för flertalet andra verksamheter och föreningar ser terminsstarten för Equmenias verksamheter 

också annorlunda ut i år än tidigare år.  

I alla Equmenias verksamheter - Söndax, Scout och Fredax - pågår nu planeringsarbete kring hur 

verksamheterna på olika sätt ska kunna bedrivas under våren med respekt för rådande pandemi. Inbokat än 

så länge är att Scouterna startar sin verksamhet den 26/1 genom ett digitalt möte  

Equmenias årsmöte 

Equmenias årsmöte kommer att hållas söndagen den 7/2 kl. 13.00. Årsmötet utlyses genom denna 

annonsering samt även på Equmeniakyrkan Flodas hemsida.  

Årsmötet kommer på grund av rådande omständigheter hållas digitalt. Årsmöteshandlingarna kommer att 

läggas ut för nedladdning på Equmeniakyrkan Flodas hemsida, senast den 24/1. Länk för att delta i 

årsmötet kommer också att läggas ut på hemsida i god tid innan mötet. Önskar du att delta på årsmötet men 

vill ha hjälp med att ladda ner årsmöteshandlingar eller ansluta digitalt, kontakta Emil Thelin. 

Vid årsmötet kommer bland annat inkomna motioner att behandlas, föregående års resultat- och 

balansräkning föredras samt budget för 2021 att fastställas. Om du har en motion som du önskar att ta upp 

på årsmötet behöver denna vara Equmeniastyrelsen tillhanda senast den 20/1. Enklast är om du skickar 

motionen till Emil Thelin (emil@equmeniakyrkanfloda.se) eller till Equmeniastyrelsen 

(styrelsen@equmeniafloda.se). Det går också bra att lämna din motion i kyrkan, till Emil Thelin. 

 

Dagledigsamlingar 

En blick i backspegeln ger en smärtsam påminnelse över hur den spirande förhoppning om återstart av 

dagledigträffar som vi då kände i oktober, så snabbt och obarmhärtigt bröts av den andra pandemivågens 

start. Vi hade precis planerat en försiktig återstart av Ljuspunkt och hann bara med en samling innan nya 

skarpa restriktioner från Folkhälsomyndighet och Regering satte punkt för vår strävan om gemenskap via 

fysiska möten. 

Vid pensionärsrådets möte med Svenska Kyrkan i december månad konstaterades att det tills vidare var 

ogörligt att bjuda in till Ljuspunkt eller andra ekumeniska dagverksamheter. Samma inställning hördes från 

Lerums kommun; - dels när det gällde mötesplatsen Lindegården där vi normalt ansvarar för några möten 

varje termin, - dels beträffande månadsträffen på Cafe Säveå där vår kyrka tillsammans med kommunens 

anhörigstöd vill erbjuda en mötesplats för närstående till brukare inom kommunens omsorgsverksamheter. 

Vi är överens med Skallsjö församling om att när coronaläget förbättras vara beredda på återstart av 

Ljuspunkt i den enkla form som vi i höstas valde att kalla Öppen gemenskap. Eftersom ombyggnad av 

Skallsjö församlingshem kommer pågå under våren har vi förbokat varannan tisdag i Equmeniakyrkan 

under våren som beredskap för detta. Vi sa även att våra promenadgrupper kunde fungera som en 

mötesplats när vårvärmen väl återkommer, och att Stillhetens rastplats borde startas igen när det kan ske 

smittsäkert. Dialog med Lerums kommun får avgöra när återstarten av Cafe Säveå och dagsamlingar på 

Lindegården kan ske. Kommunens omsorgspersonal vet om vilket stort behov av samtals- och mötesplatser 

som finns men vaccinationsprogrammet måste först få stopp på smittspridningen.  
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Till dess vi kan mötas fysiskt igen så får vi hjälpas åt att hålla kontakt på annat sätt. Ringa ett samtal till 

någon, ge varandra uppmuntrande hälsningar och bära vår församling och varandra i bön.  

 

Med vänlig hälsning pastorerna och styrelsen i Equmeniakyrkan Floda 

  

 


