
Utskick                 Floda 26 september 2021 

 

Hej kära församling! 

Hösten markerar sin närvaro genom en färgglad skapelse. Utetemperaturen faller. Hösten är 

också skördens tid och på Garverieområdet har det varit en välbesökt Höstmarknad. 

Kyrkan hölls öppen för visning och vi markerade bl.a. vår närvaro genom ett litteraturbord. 

Nu ser vi fram emot den 29 september då restriktioner tas bort och vi åter får samlas utan 

numerära begränsningar. Men vi fortsätter vara rädda om varandra. Alla inte bekväma med 

kramar och alltför tajt närvaro. Men vi möts!!!! 

 

ÅTERBLICKAR 

• För dig som inte kunde vara med i söndags (19 sept.) vill vi berätta om en fantastisk 

gudstjänst. Med nuvarande ”coronamöbleringen” fyllde vi kyrkan till sista plats. 4 

ungdomar döptes. 6 nya medlemmar välkomnades. (fler är på gång). Hösten till trots  

• känns det som livet återvänt. Så välkommen med du också till våra samlingar. 

• Förra fredagen (17 sept.) startade Fredax och 90!!! tonåringar kom.  

• Ljuspunkt, vår dagledigträff, har dragit i gång och samlade denna gång 45 deltagare.  

• Även scout och söndax har startat sina verksamheter. Också de välbesökta. 

• Vid ett storforum där i stort sett alla våra olika verksamhetsområden fanns 

representerade gm ett 25-tal personer fick vi berätta om vad som händer i och kring  

vår församling. Ett myller av liv, aktiviteter och längtan att få gå vidare in i en  

spännande höst.  

• Second hand är i gång och har öppet ons- o. lördagar. De flesta av de ”gamla”  

volontärerna har återvänt och nya tillkommit. 

• Konfirmationsläsningen har startat med en ny grupp bestående av 42 konfirmander. 

• Skallsjö Skogar betyder för många sommarverksamhet. Under vår och sommar har  

Torsdagskvällarna, under namnet Träffpunkten, varit en mötesplats för många som på  

olika sätt haft en koppling till ”Skogen”. 

Som medlem får du känna stolthet och glädje över det fantastiska arbete vi tillsammans får stå 

i. Aktivt som ledare, bedjare, offrare, omsorgsgruppsmedlem, besökare m.m, m.m.  

Tillsammans tackar vi Gud för att vi får vara delar av allt detta och mycket mer. 

 

UR ALMANACKAN: 

Lördag 2 okt. hoppas vi kunna genomföra den Konfirmationsavslutning vi skulle haft i maj. 

Onsdag 6 sept. 19.00 besöker Tomas Sjödin oss och berättar utifrån temat: ”Ljudet av  

tystnad”. Inträde 100:-. Biljetter säljs vid entrén.  

Onsdag 20 okt. 19.00 kommer musiken och författaren Michael Jeff Johnson och berättar om  

sin bok "Tecken på liv” och framför flera av sina nya och äldre sånger. Fri entré. 

Onsdag 17 nov. 19.00 möter Britta Hermansson golfcoachen m.m. Lasse Evertsson i ett 

spännande samtal. Pastor Britta känner vi från predikningar, Brittas vardagsrum och som  

krönikör i GP där både hon o Tomas Sjödin medverkar med goda tankar. Fri entré 

För mer detaljerat program hänvisar vi till vår hemsida och/eller vårt programblad 

 



LUNCHANDAKT 

Varje tisd – torsd 11.45-12.00 är du välkommen på en kort lunchandakt med bibelläsning och 

bön. En möjlighet att mitt i vardagen få stanna upp och mötas inför Guds ansikte. 

  

KYRKVÄRDAR 

Månd-fred. håller våra kyrkvärdar (tidigare kallade dagvaktmästare) kyrkan öppen för 

visning, ljuständning, personlig andakt mellan kl. 11-13. 

Det finns plats för fler i denna uppgift. Kontakta Ing-Britt Borendal för mer information. 

 

EQUMENIA 

Som tidigare nämnts är det verkligen liv och rörelse i vårt ungdomsarbete.  

Fredax samlar många ungdomar och ledarna har fullt upp att ta hand om dessa. Eftersom 

många ledare är unga tycker de att det skulle kännas skönt om ytterligare ett par vuxna kunde 

finnas på plats som ”trygghetsvärdar”. Kontakta Emil Thelin för mer info. 

 

VECKANS BÖNEÄMNE 

Varje söndag ber vi för ett speciellt område i församlingens stora arbete. Detta läggs under 

månd-tisd ut på sociala medier (Facebook o. Instagram) och där du kan ta del av veckans 

böneområde i form av en kort presentation genom någon av oss pastorer. 

 

KYRKOAVGIFTEN 

I dagarna har Equmeniakyrkan skickat ut och påmint om Kyrkoavgiften. 

Avgiften dras på skattsedeln efter ditt medgivande. Genom att göra ett aktivt val, senast den 

31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till din församling och det arbete som din 

församling gör genom Equmeniakyrkan. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din 

församling och gör det enklare för oss att planera vår ekonomi. 

Det finns även anmälningslappar i kyrkan. 

 

LÄR KÄNNA DIN PASTOR 

Vår nyaste pastor, John Kvarnero, vill gärna lära känna er församlingsmedlemmar. Kontakta 

honom för en lunch, en kopp kaffe eller enbart ett samtal. Det skulle han uppskatta. 

Detsamma gäller Emil Thelin, som fått en minst sagt ”lite ryckig” start i sin tjänst. Först 

avvecklingen av gamla kyrkan, sedan flytten till nya kyrkan o därefter kom pandemin med 

sina fram och tillbakarekommendationer. Genom Fredax och konfirmationsundervisningen 

har han ju träff mängder med ungdomar men ser fram emot att vidga sin medlemskännedom. 

 

EKONOMI 

Ständigt denna påminnelse tänker någon. Tyvärr behövs den. Ett enkelt sätt att få ett 

regelbundet givande är att varje månad ha en automatisk överföring. Men även andra sätt att 

ge är välkomna. 

BG: 5936-9330  

Swish: 123 465 3507  

Alingsås Sparbank: Clearingnr: 8304-8   Kontonr:  311 022 13 

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

församlingsnummer: 4293 

 

Hälsningar anställda och styrelsen 

 

tel:311%20022%2013

