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Kära församling 

Hej och välkomna tillbaka till kyrkan och dess olika samlingar. 

Fortfarande finns det restriktioner vi måste ta hänsyn till.  

Tråkigt behöva börja så här men vi vill vara rädda om varandra och följa de ”regler” som 

gäller för trossamfund.  

Regeln för kyrksalen är max 300 personer på anvisade platser.  

Med nuvarande regler kan vi vara c:a 100-120 besökare i kyrksalen.   

Krav: varje besökare ska ha 1 m. avstånd (2 stolar) till närmaste person.  

Är man ett sällskap (familj el. personer man ofta umgås och är trygg med) gäller att 8 

personer får sitta tillsammans.  

(Medverkan räknas inte i summan.) 

I caféet gäller 8 personer vi ett bord och minst 1 m. mellan borden. 

Barn och ungdomsarbete samt lägerverksamhet har särskilda regler att förhålla sig till. 

För Second hand gäller ytan i lokalerna. Anvisningar kommer att finnas 

Vi är dessutom glada att vi kunnat hyra ut kyrkan till vaccinerande myndighet. Det är många 

tusen som passerat igenom våra lokaler under denna tid. Alla dessa har tillbringat minst 15 

minuter i kyrksalen. Vi har fått flera positiva reaktioner på hur fin kyrkan är. Nu önskar och 

ber vi att många av dessa ska hitta tillbaka till kyrkan i andra sammanhang. För vi vill ju vara: 

”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig, Floda och 

världen.” 

 

VÄLKOMMEN PÅ FÖRSAMLINGENS UPPTAKTSHELG 28-29 AUGUSTI 

Lördag 28 Församlingsdag i Equmeniakyrkan kl. 10.00–c:a 16.00  

(som naturligtvis är öppen för alla) 

Tema för dagen - Vad längtar vi efter nu? 

Upplägg: Andakt, Föredrag, gruppsamtal, promenad, barnaktiviteter, fika o lunch. 

Fika finns på plats, lunch ordnar man själv. 

Ingen anmälan behövs 

Medverkande: John Kvarnero, Gusten Anderzén, Emanuel Hauptman, Simon Flodén,  

Maria van der Ploeg, Johan Kjörk, m.fl. 
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Program: 

10.00 – Välkommen och Andakt  

10.30 – Fika 

11.00 – Pass 1. Vad längtar vi som församlingen och medlemmar efter  

11.15 – Smågrupper. (Vad har det senaste året betytt för min tro? Vad har jag för  

             längtan?) 

12.30 – Vi promenerar i naturreservatet m.m. 

13.00 – Lunch (alla ordnar sin egen lunch) 

14.00 – Pass 2. John Kvarnero delar tanker kring rötter och rörelse (från här och nu 

             till framåt - och från jag till vi)  

14.30 – Smågrupper inkl. fika 

15.30 – Pass 3.  ”Vad har sagts o hur går vi vidare” 

15.50 – Avslutning med bön och lovsång 

 

Det blir olika typer av aktiviteter för barnen både i kyrkan och Novahallen 

Söndaxgruppen har aktiviteter i kyrkan. De lite äldre ungdomarna håller till i Novahallen 

Söndag 29 Samlingsgudstjänst kl. 11.00 

I gudstjänsten får vi hälsa John K välkommen genom en enkel förbönsakt. Vi kommer också 

att fira nattvard denna söndag 

Medverkande: John Kvarnero, Gusten Anderzén, Emanuel Hauptman, m.fl. 

 

Välkommen John 

Vi säger välkommen till John K. som började sin 70%-iga anställning som pastor hos oss den 

17 augusti. 

John är inte avskild pastor utan gör ett s.k. vägledningsår hos oss. Under detta år ska han få 

inblick, deltaga och påverka församlingens arbete. Under året kommer han att som handledare 

ha Gusten Anderzén samt ha kontakt med ansvarig för Equmeniakyrkans pastorskandidater. 

John, som bor i Göteborg, kommer att finnas på plats i Floda tisd-torsd samt när han predikar. 

Han kan nås på telefon 0708 33 60 05 och/eller via mail john@equmeniakyrkanfloda.se 

 

Gudstjänsten 

 Fr.o.m. september kommer vi inte längre att sända gudstjänsterna via webb.  

Gudstjänsterna spelas in och de går att lyssna på via vår hemsida: 

www.equmeniakyrkanfloda.se 

 

 

 

 

 

mailto:john@equmeniakyrkanfloda.se
http://www.equmeniakyrkanfloda.se/
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Dop 

Söndag den 19 sept. planerar vi ha en dopförrättning i kyrkan. Funderar du kring dopet får du 

gärna kontakta någon av oss pastorer. Eller om du har någon du känner som du vet funderat 

kring detta med att låta döpa sig. 

 

Höstens förbönsämne 

I gudstjänsters förbönsdel kommer vi att fortsätta be för församlingens och Equmenias olika 

verksamheter, mm. På detta sätt vill vi lyfta in vårt arbete i gudstjänsten som en påminnelse 

om ett brett och viktigt arbete som behöver vår förbön. Under veckan som följer kommer 

även en kort info om detta böneämne att vara upplagt på Facebook och Instagram. 

 

Sommaranställningar 

Vi säger ett stort tack till Axel Madenfalk, Wilma Filipsson och Ellen Jerkhage som under ett 

antal sommarveckor på ett härligt sätt funnits som ansvariga för skollovslediga ungdomar. 

Vill ni ta del av deras många härliga ”upptåg” finns de att tillgå på Instagram under 

fredaxifloda 

 

Second hand 

Onsdag 1 september öppnar vårt Second hand igen. Därefter är det öppet varje onsdag 14-18 

och lördag 10-14. Då går det bra att komma och handla och/eller lämna in saker. 

 

Konfaläger 

9-13 augusti var våra konfirmander på läger med bas i Asklanda missionskyrka. Ett mycket 

lyckat och av både konfirmander och föräldrar uppskattat läger. 

 

Söndax 

Exakt startdag ej fastställd. Men som tidigare kommer söndax att ha sina samlingar under 

gudstjänstid 

 

Ny konfirmandgrupp 

I år inbjuder vi ungdomar födda 2007 eller tidigare. F.n. är 25 ungdomar anmälda. 

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

p.g.a 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. 
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Scout 

Tisdag den 14 september är tänkt som startdag för scout. 

 

Skallsjö Skogar 

Vi summerar en god sommar i Skallsjö Skogar. Söndagarnas gudstjänst har varit givande och 

välbesökta. Torsdagskvällarnas träffar har även de fyllt en viktig funktion. Under augusti har 

vi också inbjudit till tre samlingar med program. De har inte varit lika välbesökta som tidigare 

men ändå samlat 70 – 80 personer o kväll. 

 

Välkomna hem familjen Ivarsson 

Under ett par års tid har Mia och Håkan Ivarsson med döttrarna Floda och Malva funnits som 

missionsarbetare i Tanzania. Vi har kunnat följa deras arbete i bön och via brev som lagts upp 

på vår hemsida. Nu säger vi tack för er insats och ett välkommet hem till Tollered och 

församlingen och hoppas att ni skall landa i ett Sverige som är annorlunda än det ni lämnade. 

 

Programblad 

Vi kommer att trycka upp ett programblad för höstens olika samlingar. Förutom våra 

gudstjänster kommer det att hända många spännande saker i kyrkan under hösten.  

 

Ekonomi 

Sist men inte minst vill vi påminna om att vi fortsätter ta ansvar för församlingens ekonomi.  

När vi nu går in i ”höstterminens” arbete kommer också våra kostnader att öka.  

Se gärna över ditt offrande till Guds verk genom vår församling. 

 

BG: 5936-9330  

Swish: 123 465 3507  

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

församlingsnummer: 4293 

 

 

Hälsningar från pastorerna och styrelsen 

 


