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Tankar 
Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. 

Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter 

uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. 

Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden,  

Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen. 

Lärjungarna befinner sig periodvis i någon form av mellanrum. Först mellanrummet mellan döden och 

uppståndelsen, när de är fyllda av oro och ångest inför vad som kommer efter att Jesus dött. Sen 

kommer mellanrummet mellan det att Jesus lämnat dem vid himmelsfärden och att Hjälparen sänds till 

dem på pingstdagen. Antagligen är också det en orostyngd och ångestfylld tid där mycket känns oklart  

och otydligt. 

Tiden mellan provtagningen är gjord och att svaret kommer från läkaren om vad testerna visar. 

Tiden mellan en av restriktioner stängd kyrka och en öppen mötesplats. 

Tiden mellan information och ett beslutande församlingsmöte. 

Livet är full av mellanrum där ändå det mesta verkar fortsätta som vanligt. Men för den som befinner 

sig i mellanrummet har allting på något sätt stannat upp. Ovissheten, oron och väntan är det enda som  

finns där.  

Jag föreställer mig att det måste varit i ett sådant mellanrum Jesu lärjungar befann sig efter det att 

Jesus lämnat dem och att Anden sändes till dem. Tiden mellan det vi kallar Kristi himmelsfärd  

och pingst. 

Men i våra livs mellanrum finns en stor skillnad från den som lärjungarna upplevde. Nämligen att 

deras väntan är en väntan som vi aldrig behöver uppleva. Hjälparen, den helige Ande, som lärjungarna 

väntade på finns redan här i världen och är hos oss. Vi kan lita på att Fadern har sänt Hjälparen till oss 

och att Guds Ande är med oss i allt. I vår ovisshet och i vår oro. I vår planering tills genomförandet. 

Tillsammans med oss i våra mellanrum.  

Lite av detta och en hel del annat kommer jag att beröra i morgondagens predikan 

                  Gusten Anderzén 

Bön 
Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld. 

Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt. 

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet. 

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål. Amen 

 

Gudstjänst 16 maj 
Söndag före pingst firar vi gudstjänst. En damtrio bestående av Magret Arsaelsson, Marie-Louise 

Anderzén och Ulla Frid svarar för sången.  

Gusten Anderzén predikar över temat ”Hälparen kommer”.  

 

Arbetsdag 
Kyrkan har sedan byggnationen hyrt ett större förråd på Garveriet, som i dagsläget är fyllt med 

överblivet byggmaterial och verktyg som till stor del tillhör medlemmar.  

 

 

 

 

http://www.equmeniakyrkanfloda.se


 
 
 

Org nummer: 863500-0675                                                                                 Equmeniakyrkan Floda 

BG: 5936-9330                                                                                                    Garverivägen 7A  

                                                                                                                             448 31Floda 

 
 

      Floda 15 maj 2021 

 

 

 

 

Garveriet vill få möjlighet att ge förrådet nytt liv till nya hyresgäster, som kan berika och öka flödet av  

människor ännu mer till Garveriområdet. Detta vill vi självklart främja. 

Lördagen 22/5 från kl. 9 kommer vi därmed att rensa ut förrådet och som vi tidigare har adresserat så 

vill vi att de som saknar något ser till att hämta hem sina grejer senast på lördag den 22/5 innan lunch. 

Det som inte är hämtat innan dess förutsätter vi att ingen saknar, och kommer därmed att användas för  

att bygga upp kyrkans verktygslåda.  

Vi hoppas också kunna bygga klart sista trappsteget ut på altanen och fortsätta byggnationen av bänkar  

till utemiljön.  

Vi ses vid altanen på baksidan kyrkan med start klockan 9. Eget fika medtages.  

Välkommen!   

                      Viktor Bengtsson 

Semestrar 
Gusten Anderzén: 31 maj – 27 juni 

Britt Andreasson: 5 juli – 15 augusti 

Emil Thelin: 5 juli – 8 augusti 

 

Nya regler från 1 juni 
På presskonferensen 12 maj med Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelades flera goda 

nyheter som berör oss som kyrka. Utifrån rådande smittskyddsläge och för att bli mer träffsäkra i de 

begränsningar som bland annat drabbat oss som kyrkor och församlingar föreslås att: 

• Viss lägerverksamhet för barn kommer att tillåtas. 

• Upp till 50 personer kan mötas inomhus om man har anvisad plats eller det går att hålla 

avstånd. 

• Upp till 100 personer kan mötas utomhus även om deltagarna inte har sittplats. 

• Upp till 500 personer kan mötas om man har anvisad sittplats eller det går att hålla  

avstånd. 

Vi återkommer om detta när mer information kommit. 

Men visst känns det hoppfullt att det inom en inte alltför avlägsen framtid ges nya möjligheter att få 

mötas till större samlingar. 

 

Omsorgsgrupperna 
Under omsorgsgruppsveckan ser vi gärna att någon från omsorgsgruppen finns på plats vid söndagens 

gudstjänst med uppgift: tända ljus på nattvardsbord och i ljusbäraren. Vid behov fylla på vatten i 

ljusbäraren. Finnas på kyrktorget för att rycka in vid behov. Detta för att avlasta de medverkande i 

gudstjänsten så att de får fokusera på sina uppgifter. 

 

 

 

Hälsningar från pastorerna och styrelsen 
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