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Kära församling 

Betraktelse 

Så kom då äntligen snön för att stanna ett tag. När vi lämnar stugvärmen känner vi att naturens frys är 

påslagen. Genom andetagen känner vi en friskhet i luften. I olika scenarier möter oss ett njutbart 

vykortslandskap. I betraktandet av allt detta skapas ett lugn i oss. Ljud dämpas till en förnimbar talande 

tystnad. Under en period kan vi njuta av den renhet ögat tar in vid betraktandet av det orörda snötäcket. För 

mig stämmer detta till andakt. Det gråa och vissna tar emot snön som en förlåtelse som skyler över. 

Naturen vilar i den famn av snö som snart blir till livgivande vatten för det nya som snart ska gro och spira. 

På gräsmattan ligger ett litet barn och sprattlar med ben och viftar med armar. Plötsligt har det landat en 

snöängel på gräsmattan. Barnet ligger kvar och bara låter sig omsluts av denna snöängel. Inramad av det 

vita förlåtande kan barnet inte annat än vila. 

I bibelns bildspråk är snö renhet, förlåtelse och livssaft. Då kopplat till den tron och tolkningen att det är 

Gud som tillhandahåller allt detta. Jag hoppas, att du likt det lilla barnet, kan vila i detta. En hälsning från 

Gud som omsluter dig och bär i det som är ditt liv. 

Gusten Anderzén  

 

Bön 

Gud, tack för att Du skapade hela jorden och Du skapar alltjämt. Du är närvaro och livgivare. Du ger oss 

det livsviktiga: ljus, vatten, bröd ur jorden. 

Tack Herre att jag får komma till dig med allt jag är och allt jag har. Tack att du ville mitt liv och att du vill 

ha gemenskap med mig. Nu ber jag om hjälp att än mer räkna med dig, i alla situationer i livet, varje dag. 

Att lita på att du verkligen hör min bön och min längtan. Tack för din stora kärlek till mig och tack att du 

har lovat att alltid vara hos mig! Jag vill nu överlämna mig själv till dig. Herre, förbarma dig över mig! 

Amen 

 

Veckans böneämne 

I söndagens gudstjänst har vi i den avslutande bönen nämnt en del av församlingens arbetsområde som 

böneämne. Vi tycker det är viktigt att vi bär dessa områden och verksamheter i bön. Nu tar vi detta ett steg 

till. Det verksamhetsområde vi nämner i avslutningen av söndagens gudstjänst får bli kommande veckas 

böneämne. Varje måndag läggs det ut en kort info om detta på Facebook o Instagram. Det kommer också 

att vara angivet i kalendern på vår hemsida. På detta sätt får vi uppmuntra varandra att be för församlingens 

och dess olika arbetsområden.  
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Kyrkans inre entré 

När dörrarna till vår gemensamma entré (Garveriet och kyrkan) ska ställas upp får vi inte använda 

gummikilar eller liknande (risk att dörrmotorn bränner) utan måste använda en knapp som finns över 

vänster dörr.  

Manual: Står man på kyrktorget vänd mot dubbeldörren finns en liten knapp över vänster dörr (där finns en 

kort information i form av en klisterremsa). Använd den knappen för att ställa upp resp. stänga dörrarna. 

När dörrarna stängs är det en viss fördröjning men håll ut. Tyvärr är knappen väldigt otillgängligt placerad 

men vi väntar på att detta ska ändras. Till dess får vi sträcka på oss eller ta en stol till hjälp. 

Årsmötet för Equmeniakyrkan Floda 

Vi närmar oss dagen för årsmöte 2021, lördagen den 27 februari klockan 16 möts vi alla. Vi har försökt 

sammanställa all praktisk information och årsmöteshandlingar och dessa skickas i ett separat mejl. 

Fastan som en nådegåva 

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas fastan. Den pågår från Askonsdagen 

den 17 februari och fram till påskdagen. 

Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. I en 

samtid där extra allt ofta är målet så väljer den som fastar att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är 

nödvändigt? Vad kan och bör jag avstå? Fastan övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer 

medvetet i världen. Det är en lärjungaskola, en tid att mogna. 

År 2021 kan det kännas lockande att hoppa över fastan och gå direkt till påskdagen. Så många har fått avstå 

så mycket under snart ett år. Ändå, kanske är det just nu vi kan få hjälp av fastetidens texter och teman: 

”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”. Det ljusnar mitt i fastan med 

”Livets bröd” och ”Bebådelsen”. Den stora soluppgången är inom räckhåll! Låt oss därför ta emot fastan 

som en särskild nådegåva detta år. Låt oss be om förnyad kärlek till den värld som Jesus dog och uppstod 

för. 

I fastan får du hitta ditt område där du som vill kan avstå från något för att få mer tid att ge andlig näring 

till ditt inre. Tid för andra osv. Kanske använda din ekonomi till att istället för onödig konsumtion ge en 

gåva till något du tror behöver ditt stöd. 

Vill du ha en plan att följa kan du hitta det på Equmeniakyrkans hemsida 

(https://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/)  

Vaccination i Equmeniakyrkan 

Närhälsan och styrelsen har haft kontakt om att upplåta kyrkan som vaccinationscentral när det blir aktuellt 

med vaccination i Floda. Närhälsan är intresserad och kommer att återkomma när de har sin plan klar för 

vaccinationen. Vi är glada att kunna använda kyrkan där den bäst behövs. Vi återkommer med information 

när allt är klart. De kommer att använda cafédelen för vaccinationerna. Den vaccinerade behöver sedan 

dröja kvar 15 minuter för en enkel efterkontroll att han/hon mår bra. Till detta kommer de att använda 

kyrksalen. 

https://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/
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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.  

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 

  

 

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/
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