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Tankar 

42 makrillar blev svågerns och min fångst. Men Petrus var värre. Enligt Johannes fick han 

153 stycken. Dock inte makrill. Kanske den s.k. Petrusfisken. Hur många fiskar som dras upp 

vid Nääs-bron vet jag inte. Bara att det ofta står fiskare där. Enligt media har intresset för  

fiske ökat under pandemin.  

När det gäller Petrus blev han av Jesus kallad att vara människofiskare. Inte fritidsfiskare utan 

kallelsen gällde hela hans liv som genom detta fick en helt ny inriktning. Kallad av Jesus.  

Sänd att på olika sätt förkunna och gestalta det glada budskapet.  

Samma utmaning gäller oss, som idag bekänner Jesus vara Herre i våra liv.  

Människofiskare! Smaka på ordet! Sug på det! Vänd på det! Vilken smak fick det för dig?   

Nu har vi, under mer än ett års tid, hunnit både skölja och se över våra nät. Bytt både krok och 

rev. Funderat på olika typer av både redskap, drag och agn. För vi vill ju inte vara bakom 

flötet när restriktionerna släpper och vi får återgå till det en del av oss kallar ”mer normala”.  

Vi behöver fundera på vår personliga kallelse. På vad det innebär att vara församling. På min  

egen roll i ett gemensamt gestaltande och förkunnade av Guds rike. 

”Ro ut på djupet”. Så löd utmaningen Petrus fick.  

Frågan för oss är hur djupt vatten vi vågar oss ut på? Vilka redskap som är mest lämpliga 

o.s.v.? Men grundkallelse står fast. Budskapet har inte förändrats. ”Gå därför ut och gör alla 

folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”. Metoderna 

däremot varierar över tid. Min bön är att vi likt Petrus drivs av Guds ande och säger: ”Vi kan 

inte tiga med vad vi har sett och hört."  

             Gusten Anderzén 

Bön 

Tack, Gud, för att så många får semester.  

Välsigna alla åkande, vandrande, vilande.  

Välsigna längtan till orörda marker och daggfrisk renhet. 

Tala du i stillheten!  

Tänk, Gud, på alla som inte får någon ledighet  

eller bara halv- eller bråkdels, 

därför att arbete och ansvar inte släpper taget,  

eller därför att sjukdom och sorg, inte beviljar semester. 

Tänk på dem, Gud, för Kristi skull. 

För de som har sommarlov från skolarbete. 

Men också för alla dem som uppnått den ålder där semester 

var kopplat till en tidigare anställning.  

Hjälp, Gud, att jag är kristen under sommarens semester,  

hemma eller på annan ort, 

kristen som anonym på främmande ort, kristen i trafiken, 

kristen i fjällstugan, kristen på campingplatsen, kristen i båten, 

kristen i allt och alltid.  

Hör min bön för Kristi skull. Amen 
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Ur Kalendern 

Söndagar 10.00. Friluftsgudstjänst (i Skallsjö Skogar. t.o.m 15 aug).  

Vid regn inomhus. (Vi följer gällande avståndsrestriktioner.) 

Medtag egen fikakorg. Ingen webbsändning. 

 

Söndagar 17.00–c:a 19.00. Öppen sommarkyrka. (i kyrkan t.o.m. 8 aug.)  

En ”mjuksamling” som inleds med andakt. Därefter möjlighet för socialt umgänge i form av 

samtal, fika, grillning, spel, tipspromenad, m.m. Lite olika varje gång beroende på väder, antal 

besökare, åldrar o.s.v. 

Torsdagar 17.00-19.00 Träffpunkt (i Skallsjö Skogar t.o.m. 29 juli) 

En mötesplats för samtal, funderingar och gemenskap. 18.00 Andakt. Medtag egen fika 

 

Torsdagar 19.00 Sommarkväll (i Skallsjö Skogar - lättfika serveras) 

5 aug. ”Här är mitt liv”. Sven Karlsson 

12 aug. ”Hela Skogen sjunger”. TonÅringarna o Margret Arsaelsson 

19 aug. Alf Källströms band  

 

Kyrkskjuts 

Tyvärr kan vi f.n. inte erbjuda kyrkskjuts p.g.a pandemin. Alla är inte trygga med att samåka 

med icke-familjemedlemmar.  

Samtidigt får du som kan tänka dig erbjuda skjuts gärna höra av dig till Gusten Anderzén, 

070 731 44 48, så förmedlar han kontakten. 

 

Församlingsdag  

Lördag 28 augusti 10.00 -c:a 16.00 möts i kyrkan till en gemenskapsdag under temat: ”Vad 

längtar vi efter nu?”. 

En dag av ”återstart” då vi möts i större och mindre grupper och får bl.a. tillfälle att stifta 

bekantskap med John Kvarnero. Fundera kring hur vi tänker, är och verkar som församling, 

mm. Mer detaljerad info kommer i mitten av augusti.  

 

Kallande av pastor 

Vid församlingsmötet 20 juni beslöt församlingen kalla John Kvarnero som pastor. 

En anställningen på 70% med start 16 augusti. 

John är inte ordinerad pastor utan kommer att i församlingen göra sitt vägledningsår under 

kommande 12 månader. Tanken är att vi under denna tid skall få lära känna John samt ta del 

av de gåvor han har. Likaså är det ett utforskande år för att avgöra om församlingen och John 

ser en mer permanent lösning där John kliver in i ett föreståndarskap och en 

tillsvidareanställning. Under året fortsätter Gusten Anderzén som föreståndare och handledare  

för John. 

Styrelsen är glad att John vill arbeta hos oss och är förväntansfulla inför det kommande året 

Jag uppmanar hela församlingen och de i vår närhet att försöka lära känna John. Var inte 

blyga med de förväntningar och förhoppningar ni har på John i sin roll. Tillsammans är vi  
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församling och genom att vilja mötas och lära av varandra växer vi som människor. Låt oss 

därför få växa i gemenskap och tillsammans sprida den kärlek och medmänsklighet som Gud 

har lagt i varje människa och Jesus så starkt visade på i sin tid på jorden.  

Med önskan om en härlig sommar! Emanuel Hauptmann ordförande 

 

Anställda och semestrar 

Britt Andreasson 50 %. Semester v. 28-32 samt 16, 17 augusti. 

Emil Thelin. Semester v. 28-31.  

Fr.o.m. 210809 återgår Emil till heltid efter föräldraledigheten. 

Gusten Anderzén 50 % 

Jacob Ardenfors 20 %. Sommarledig fram till konfirmandlägret v. 31 

John Kvarnero 70 % from 16 aug. 2021 

 

Sommaranställningar 

För att erbjuda skolledig ungdom aktiviteter under en del av sommaren har Equmenia 

timanställt Axel Madenfeldt och Wilma Filipsson 

Aktiviteter: onsdagar o. fredagar v. 27-31. Info om detta finns på Instagram@fredaxifloda 

 

Tack Natalie 

Under Emil Thelins föräldraledighet har Natalie Pettersson (studerande på Chalmers) på ett 

förtjänstfullt sätt tagit ett stort ansvar i Fredax. Natalie är en av de ungdomar som via 

konfirmationen hittat in i församlingen. Hon har tillsammans med ledargruppen planerat och 

genomfört de välbesökta Fredaxaktiviteterna. Hon kommer att fortsätta vara Fredaxledare 

men nu på ideell basis. 

Vi vill säga Natalie ett STORT TACK och önskar henne Guds välsignelse. 

 

Second hand 

Trots ett minst sagt ”konstigt år” har verksamheten ändå kunnat fortsätta. Många nya 

volontärer har gjort att det gått att hålla försäljningen igång (om än med vissa restriktioner). 

Detta till stor del tack vare att många av de ”gamla” volontärerna under veckorna skött 

prismärkning, mm, mm.  

Försäljningen i butiken och Garveriets pop-up-butik har under våren inbringat 355.000 kr. !!!! 

Dessutom har 2 sändningar via lastbil skickats till Estland. Det har också betalats ut över 

200.000 kr i bidrag. 

Vi har även inlett ett samarbete med Daglig verksamhet (håller till i Gula villan vid 

Garveriet). Några av ungdomarna där sköter städningen av Secondhandbutiken. 

 

Konfaläger  

Äntligen får vi åka på konfaläger igen! Ledare och konfirmander ser mycket fram emot att 

njuta av en vecka tillsammans med varandra och Gud. Det är efterlängtat på många sätt. 

Saknar du läger, gemenskap och skulle kunna tänka dig att komma upp och hjälpa till i köket 

en dag eller flera? Det hade varit en oerhörd hjälp för oss om vi kunde få ett par stycken som 

kommer upp och hjälper till så vi kan låta ledarna vara ledare och slippa stå i köket hela 

veckan. Om det låter intressant får du gärna höra av dig till Gusten med vilka dagar/tider du  
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kan tänka dig att hjälpa till. Det finns möjlighet att hjälpa till en eller flera dagar – morgon, 

middag eller kväll, eller alltihop. All hjälp är tacksam. Det finns även möjlighet att sova över  

(på luftmadrass) om man skulle önska. 

Datum för lägret är 9–13 augusti (mån-fre) och vi åker till Equmeniakyrkan Asklanda- 

Ornunga i Vårgårda Kommun. Ca 45–50 minuter bilfärd från Floda.  

Har du inte möjlighet att hjälpa till får du gärna vara med och be för lägret och alla ungdomar 

som åker. 

Med hopp om ett underbart läger. Emil Thelin 

 

Nya konfirmander 

I år inbjuder vi ungdomar födda 2007 eller tidigare. F.n. är 19 anmälda. 

26/8 kl. 18:00 Informationsträff med möjlighet att ställa frågor (med reservation för ändringar 

pga rådande omständigheter). 

2/9 kl. 18:00 Upprop + praktisk info (obligatorisk) 

Konfan genomförs i en grupp, fast med två olika spår: 

Idrottskonfa – Varannan vecka idrott, varannan vecka undervisning. 

Äventyrskonfa – Varannan vecka upplevelse, varannan vecka undervisning. 

 

 

Ekonomi 

Även under sommaren har församlingen kostnader. Därför är det viktigt att vi inte glömmer 

bort att på olika sätt ekonomiskt bidraga till vårt gemensamma arbete. 

Kollekt i våra gudstjänster. Kontant eller via 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 från pastorerna och styrelsen 

 

 

 


