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HEJ KÄRA FÖRSAMLING! 
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Konfirmantionsläsningen är i full gång. Torsdagen 10 november hölls en välbesökt samling 

för konfirmandföräldrarna där en föreläsare talade utifrån ämnet om att vara tonårsförälder. 

En mycket uppskattad kväll med stor tacksamhet för att vi i kyrkan kunde erbjuda den typen 

samlingen. 

Tomas Sjödin, en gärna hörd föreläsare, samlade också en stor skara lyssnare. Även kvällarna 

med Michael Jeff Jonsson och en ensamble ur Göteborgs symfoniorkester gladde och berörde. 

Förra veckans Fredax, då skolorna hade lov samlade, ”rekordlite” ungdomar, enligt en ledare. 

”Bara” c:a 50 st. Smaka på den! 

Kyrkan är uthyrd flera gånger i veckan. Vaccinationen är åter förlagd till vår kyrka. Därmed 

passerar många flodabor kyrkan och efter att fått ”sprutan” i cafélokalerna sitter man kvar 15 

minuter i kyrksalen. Skulle vara intressant att veta hur tankarna går när man sitter där. Jag tror 

Gud kan tala utan att någon/ra agerar från estraden. Låt det fortsätta vara vår bön att 

människor som besöker kyrkan på något sätt ska upptäcka Gud. 

Snart är det advent och jul och då har bl.a. ett par av skolorna bokat in sig för avslutnings-

samlingar i kyrkan. 

Men även om det är många som vid olika tillfällen och sammanhang besöker kyrkan finns det 

plats för dig också. Så känn dig välkommen! 

 

 

 

 

 

Vi gläds över en intensiv höst (sedan senaste 

restriktioner upphävdes). Det myllrar av liv och 

aktiviteter i kyrkan. Dagligen är det någon form av 

samling/aktivitet i kyrkan. Precis som vi önskade. 

Gudstjänsterna har varit välbesökta. Inte minst har det 

ungdomliga inslaget varit stort. Men även ni trogna 

medlemmar har hittat tillbaka. Dessutom har vi fått se  

många ”förstagångsbesökare” och andra gäster. 

Vi har också kunnat starta upp den personliga 

förbönstjänsten i gudstjänstens avslutningsdel. 
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LUNCHANDAKT 

Vi fortsätter med lunchandakt varje tisd – torsd 11.45-12.00. Välkommen på en kort andakt 

med bibelläsning och bön. En möjlighet att mitt i vardagen få stanna upp och mötas inför 

Guds ansikte. 

  

KYRKVÄRDAR 

Tisd - fred. håller kyrkvärdarna kyrkan öppen för visning, ljuständning, personlig andakt 

mellan kl. 11-13. 

 

PROGRAMBLAD 

Ett nytt blad gällande dec-febr. är på gång. Men vi hänvisar också till annons i Lerums tidning 

och församlingens hemsida: www.equmeniakyrkanfloda.se  

 

KOMMANDE ARRANGEMANG OCH GUDSTJÄNSTER 

Onsdag 17 november kl 19.00 Brittas vardagsrum 

Ett samtal mellan pastorn, författaren, krönikören Britta Hermansson och kommunikologen, 

golftränaren o elittränaren/coachen Lasse Evertsson, med bas på Öijareds golfcenter. Britta 

har under många år haft sin ”vardagsrumsträffar” där hon möter gäster för ett samtal om olika 

frågor av existentiell karaktär. Fritt inträde. Mer info se nedan. 

Söndag 28 december kl. 11.00 Adventsgudstjänst.  
John Kvarnero predikar, en adventskör samt barn medverkar. 

Lördag 4 december 11.00-15.00 

Dags för en julmarknad i Floda centrum och på Garveriområdet. Kyrkan finns med i form av ett  

bokbord, sångstund o visning av kyrkan. 

Söndag 5 december kl.11.00 Sånggudstjänst 

Solistkvartetten medverkar i gudstjänsten. De reser för Läkarmissionen och det blir insamling till  

och info om denna verksamhet. Vi har även glädjen att få hälsa nya medlemmar i gudstjänsten.  

Gusten Anderzén predikar. Mer info se nedan 

Lördag 11 december Julkrysset. (Kvällen men exakt tid ej spikad). 

Välkommen till Julkrysset anno 2021! 

Skriv in 11 december i kalendern och rensa allt annat som ligger där, för det är äntligen dags 

för Julkrysset igen! Det blir precis som i fjol en kväll i julens tecken med julmusik, julstök 

och julrim. Det finns även möjlighet att tävla i vårt kryss och vinna fina priser. Skillnaden i år 

är att vi öppnar kyrkan för besökare och kommer sprida julens glada budskap både på plats  
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och digitalt! Vi återkommer med mer info om kvällen. 

Kom och mys in julen tillsammans med oss! Hälsar Emil Thelin 

 

Församlingens årsmöte  

Välkommen den 26 februari 2022. Troligen 16.00 

 

Helgen 19-21 augusti 2022 Församlingsläger.  

Notera redan nu denna helg som är förlagd till Sjöviksgården 

 

FLODA SECOND HAND 

Både butik och café är i full gång. Kunder, varor och pengar strömmar in. Idag, lördag 13 

nov. såldes det för 43.000!!!!!! Detta innebär att vi åter kan dela ut åtskilliga tusen till olika 

organisationer runt om i vår värld. 

Många volontärer är engagerade och torsdag 4 november hölls en uppskattade fest i kyrkan 

för dessa.  

Det finns utrymme för fler att göra en insats på plats. Kontakta verksamhetssamordnare  

Lena Hellner eller någon annan på Second hand så får du mer information. 

 

VECKANS BÖNEÄMNE 

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

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

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

 

 

EKONOMI 

Det är fantastiskt att vi får träffas som församling igen, att få fira gudstjänst och dricka 

kyrkkaffe tillsammans. Glädjen och tacksamheten över att kunna ses märks också i offrandet 

som har legat på en betydligt högre nivå nu under hösten jämfört med våren. Det är härligt att 

konstatera att offrandet de tre senaste månaderna börjar närma sig nivån vi behöver vara på 

för att täcka våra kostnader när verksamheten är i full gång. Det bådar gott inför framtiden 

och nästa års budget. 

Förutom ett ökat offrande har vi också bl.a. fått in gåvor, hyresintäkter och 

evenemangsentréer som hjälpt till att öka intäkterna.  

Kostnaderna var under våren och sommaren lägre än normalt p,g,a pandemin.  

Detta sammantaget gör att vi per sista oktober har ett plusresultat på över 200 tkr. 

Fantastiskt!! 
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Ge en gåva: 

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 
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Söndag 5 december kl.11.00 Sånggudstjänst 

Då medverkar Solistkvartetten i gudstjänsten. De reser för Läkarmissionen och det blir insamling 

till och lite info om detta. Gusten Anderzén predikar. 

 

  

 

alltid haft en bärande roll i det musikaliska uttrycket, från den smått legendariske Lennart 

Jernestrand till Hans Carlén som numera återfinns vid flygeln. Gruppens besättning har 

skiftat genom åren men den höga kvalitet och det engagemang i musiken o i texterna som 

varit gruppens kännemärke har förblivit detsamma. Dagens upplaga av Solistkvartetten är 

inget undantag och bjuder lyssnaren på en genuin upplevelse hämtad ur den kristna 

sångskatten. Solistkvartetten ger sedan många år tillbaka konserter till förmån för 

Läkarmissionens arbete. 

Anders Andersson, förste tenor. Operasångare o sångpedagog. Har även varit rektor vid Södra 

Vätterbygdens folkhögskola o Bromma folkhögskola. 

Sten Bäckman, andra tenor. Musiklärare, organist, kör- och orkesterledare bl.a. i 

Ryttargårdskyrkan, Linköping. 

Arne Lundmark, förste bas. Sångare, kompositör o arrangör. Tidigare planeringschef för 

Radiokören. 

Ove Gotting, andra bas. Musiklärare på Södra Vätterbygdens folkhögskola, kör- o 

orkesterledare i Jönköping. Årets körledare. 

Hans Carlén, pianist. Arrangör och tonsättare. Tidigare musikledare i Immanuelskyrkan i 

Jönköping o musiklärare på Södra Vätterbygdens folkhögskola.  

Hälsningar från pastorerna och styrelsen 

 

Trots att en kvartett rimligtvis 

borde bestå av fyra medlemmar 

har det alltid varit fem herrar som 

under namnet Solistkvartetten 

turnerat i Sveriges kyrkor sedan 

1950-talet. Förklaringen är att 

”kvartetten” syftar på de fyra 

sångarna och ”solist” på att de 

även var för sig är musikaliska 

personligheter. Att kalla pianisten 

för det femte hjulet vore dock ett 

misstag. De som genom gruppens 

historia suttit på pianopallen har 

 


