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Kära församling 
 
Tankar 

Nu på söndag den 9 maj är det Bönsöndagen. Då kommer jag att utifrån Luk. 18:1-8 predika om bön. 

Bönen är trons språk, hjärtats samtal med Gud. Bönen kan ske i den enskilda människans hjärta som 

en känsla av lättnad och tacksamhet, en suck av trötthet och sorg, eller ett hjärtats rop i förtvivlan. Det 

kan vara i form av en tanke av omsorg, kärlek eller oro för en annan människa. Samtal med Gud sker 

mitt i vardagen, mellan hem, jobb och skola eller i naturen, i stillheten på kvällen eller på natten. 

Sätten att be på är många. Vi behöver ”skräddarsy” den form av bön som passar mitt liv. Men precis 

som livet förändras så förändras också mitt böneliv. Så utmaningen är att bli och förbli en bedjare och 

hitta fram till det som gör att bedjandet inte blir en börda utan ett andningshål i min vardag. En 

tankens, munnens och hjärtats samtal med Gud. Ett samtal som handlar om tro, liv, omsorg och 

mission. Ett samtal som både är monolog och dialog. En bedjande människa är också en lyssnade 

människa. 

               Gusten Anderzén 

 

Bön 

Ge mig bönens Ande, så att jag alltid kan be, både för mig själv och men även för andra! Låt mig växa 

i tillit och uthållighet i min bönegemenskap med dig. Ge mig kärlek till de människor Du manar mig 

att be för. I Jesu namn. Amen 

 

Arbetsdag 

Nu börjar vi fixa med utemiljön! 

Välkomna på arbetsdag 8 maj. Vi kör i gång kl 9.00. 

Ta med egen fika/lunch/dricka & gärna lite uteverktyg av alla de slag.  

Gräsmattan vid lekplatsen växer och grönskar. Här är det omsorgsgrupperna som ordnar så den blir 

klippt. Gräsklipparen står f.n. i förrådet. 

 

Veckans förbönsämne 

I söndagens gudstjänst presenterar vi ett av församlingens ”verksamhetsområde” som också blir 

kommande veckas förbönsämne. Information om detta går även ut i en filmsnutt som kan ses på 

Facebook och/eller Instagram. Du kan naturligtvis ta del av gudstjänsten (o få info om böneämnet) via 

vår hemsidas gudstjänstsändning. 

 

Gamla kyrkan borta 

I över 80 år stod den där. Tusentals människor har genom åren besökt den. Många har gjort heliga 

upplevelser där. Antalet frivilligtimmar av byggande, renovering, städning, servering, ledarinsatser 

och mycket annat är oräkneligt. Nu har grävskopan och rivningsfirman gjort sitt och ”gamla 

missionskyrkan” finns inte mer. ”Den har gått i himlen in.” Tack till alla er som på många olika sätt 

tjänat i gamla kyrkan. 

Om något år finns där i stället ett ståtligt hyreshus. Några av våra medlemmar har trivts så bra på 

gamla kyrktomten att de valt att bli bofasta på platsen och tecknat (köpt) sig för en lägenhet. Även om 

vi som församling lämnat platsen har Gud inte flyttat. Vi önskar Guds välsignelse till alla de som 

flyttar in i det nya huset.  
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Rekrytering 

Rekryteringprocessen är inne i en slutfas och information i frågan kommer att meddelas inom kort. 

 

Gökotta 

Tyvärr gäller fortfarande 8-regeln. Därför ställs årets Gökotta på Skallsjö Skogar in. 

 

Olåsta dörrar 

På förekommen anledning vill vi påminna om att dörrarna från caféet ut till kyrkans ”baksida” 

ALLTID måste låsas efter det att man använt den utgången. Vi vill vara en öppen kyrka men kanske 

inte på det sättet. Dörrarna låses enbart manuellt. Så om du är sist i kyrkan: Ta gärna en koll så de är 

låst.  

 

Sommaranställningar 

Equmenina planerar anställa 2-3 skollovslediga ungdomar under ett antal sommarveckor för att likt 

tidigare år kunna erbjuda ungdomar en mötesplats ett par kvällar i veckan. (typ Fredax samt aktiviteter 

i Novahallen). Kommunen och Floda Nova är tillfrågade om de ekonomiskt vill vara med på detta 

projekt. Mer info kommer när konceptet är klart. 

 

Styrelsen 

Inom kort kommer en information om styrelsens olika ansvarsområde att finnas på församlingens 

hemsida. 

 

Medlemshälsning 

Om någon vecka kommer pastorerna att träffa ett antal personer som vill bli medlemmar i 

församlingen vilket är oerhört glädjande. I samtal och information kommer vi att beröra frågor kring 

församling och medlemskap. Vet du om någon som funderar på att bli medlem kan du eller den 

personen kontakta någon av oss pastorer för att få närmare info om denna samling. 

 

Second hand 

Sedan mars har Secondhandbutiken varit öppet varannan lördag. Vi har haft flera frivilliga som ställt 

upp och det har varit fantastiskt att välkomna ca 200-270 personen per gång. (Det har varit c:a 30 

personer i lokalen samtidigt efter principen en in och en ut).  

Vi har även haft inlämningen öppen och fått in mycket fina saker och kläder.  

Vi kommer även att hålla öppet den 22 maj och den 5 juni. Vi funderar på om vi kan ha öppet en gång 

till efter det men har ännu inte bestämt detta.  

Under Mars fick vi in ca 100.000 kronor och under April 75.000. Detta är verkligen uppmuntrande 

och vi hoppas att vi på detta sätt kan hjälpa andra. 

En roligt samarbete som vi startat är att vi har ungdomar från kommunens daglig verksamhet (som 

finns på Garveriet i den gula villan) som en gång i veckan hjälper oss med städningen i 

secondhandlokalerna. Det är mycket uppskattat att få städat på secondhand samt att personer på 

dagligverksamhet får en möjlighet att utföra ett viktigt jobb. 

Tack till alla som hjälper till med uppackning, sortering, göra fint i butiken samt hålla öppet. Det är ett 

otroligt arbete som görs och det är en fin gemenskap som skapas även i dessa coronatider.  
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Konfirmation 

Årets konfirmander skulle varit på läger men pga pandemin har det flyttats fram till augusti månad. 

Detta innebär att konfirmationsavslutningen som skulle varit 29-30 maj flyttas fram. Tänkt datum för 

avslutningshelg är 4-5 september. 

Infoträff för en ny konfirmandgrupp, (ungdomar som går i 7:an) 26 augusti kl. 18.00. Läsningen 

startar sedan 2 september. 

 

Förrådet 

Ni som saknar verktyg och annat som användes under kyrkbygget så ligger de (förhoppningsvis) i vårt 

förråd på garveritomten. Vi kommer inte att behålla förrådet därför är det viktigt att kvarglömda grejor 

hämtas. Det finns en del skruv, spik och annat man kan få köpa loss. Kom och ta en titt nu på lördag. 

Du kan kontakta Viktor Bengtsson, som har ett visst ansvar för förrådet.  

 

Släp att hyra  

Släpet som stått vid ”gamla kyrkan” finns tills vidare uppställt hos Roland och Evalotta Bengtsson. 

Bokning sker som vanligt via Evalotta B. 

 

Semester 

Britt Andreasson har semester v. 20 (10-16 maj).  

 

Equmeniakyrkans nationella arbete 

Den 25 april var en bön- och insamlingsdag för Equmeniakyrkans nationella arbete. I gudstjänsten den 

dagen gavs möjlighet att ge en gåva till detta arbete. Du som inte hade möjlighet att göra det då kan 

mycket väl göra det nu.  

Swisha din gåva till: 900 32 86 eller via bankgiro: 900-3286 

Det nationella arbetet rymmer olika specialtjänster och områden som ex. sjukhus- fängelse- 

studentpastor. Församlingsplantering, krisberedskap, kyrka-arbetsliv mm. Info finns på 

Equmeniakyrkans hemsida. 

 

Ekonomi 

Vi hoppas att vi inom en inte alltför avlägsen framtid får mötas till gudstjänstgemenskap och fysiskt få 

uppleva glädjen över att vara tillsammans. En helt inte oviktig del för församlingens arbete är 

ekonomi. Därför vill vi uppmuntra dig till ett regelbundet givande trots att vi inte möts som vi önskar.  

Swish: 123 465 350  

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  

 

Hälsningar med önskan om Guds välsignelse från pastorerna och styrelsen 

 


