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HEJ KÄRA FÖRSAMLING!  

och en liten god jul-hälsning i förskott 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL JULKRYSSET 2021! 

Lördag 11 december 

18:00 - Kyrkan öppnar för mysig julfika. 

19:00 - Julkrysset startar, live i kyrkan eller live på nätet. 

En kväll för alla som anordnas av Equmenia Floda. Det blir en kväll i julens tecken med 

julmusik, julstök och julrim.  

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

I år kan du närvara på plats i Equmeniakyrkan eller titta live på nätet via vår hemsida. 

Under kvällen har du möjlighet att ge en gåva för att vi ska kunna fortsätta möta barn och 

unga i Floda. För att alla barn och unga ska kunna få en trygg gemenskap där de får vara sig 

själva och växa som människor. En plats där de för möta kärlek och omsorg utan att behöva 

prestera. Vår förening är beroende av människors generositet för att ge bästa möjliga  

förutsättningar för de barn och unga vi möter varje vecka.  

Din gåva gör skillnad. 

Du kan bidra med en gåva på Swish: 123 592 38 34, märk betalning: ”Julkrysset” 

Livesändning hittar du på församlingens hemsida: equmeniakyrkanfloda.se 

Vi ses där!/ Emil o Fredaxledarna 

 

ADVENTSKALENDER 

Hälsning från våra scouter. Det finns fortfarande möjlighet att köpa Adventskalender från 

Floda C. De finns i kyrkan för avhämtning. Följ länken för beställning 

https://forms.gle/4ChuR5BBmPkpxQ4C6 

 

GUDSTJÄNSTER 

Söndag 12 dec. Gudstjänst med nattvard. Emil Thelin predikar. Kyrkaffe. 

Söndag 19 dec. Sånggudstjänst med TonÅringarna. Vi sjunger och lyssnar till en del av  

julens sånger. Gusten Anderzén predikar. 

Julafton 24 dec. Tyvärr blir det ingen Julnattsandakt kl. 23 i kyrkan.  

Däremot kan du ta del av förra årets Julnattsandakt digitalt.  

Den finns tillgänglig på https://vimeo.com/653592349 

Eftersom du/ni när som helst på julafton kan ta del av sändning kan det förslagsvis vara ett  

gott inslag i ditt/ert julfirande.  

 

 

http://www.equmeniakyrkanfloda.se
https://forms.gle/4ChuR5BBmPkpxQ4C6
https://vimeo.com/653592349


 
 

Org nummer: 863500-0675                                                                 Equmeniakyrkan Floda 

BG: 5936-9330                                                                                    Garverivägen 7A  

Swish: 1234653507                                                                             448 31Floda 

 

Floda 9 december 2021 

 

 

Nyårsafton 31 dec. kl. 17.00. Nyårsbön i Skallsjö Skogar. Servering. Gusten Anderzén, m.fl. 

Söndag 2 jan. Missionsgudstjänst med nattvardsfirande. En gudstjänst med information  

om Equmeniakyrkans arbete i andra länder. Missionsambassadör Gull-Britt Byhlin gästar oss. 

Equmeniakyrkans insamling för arbete i andra länder pågår för fullt. Detaljerad information 

hittar du på https://equmeniakyrkan.se/. Swish: 900 32 86 - Bankgiro: 900-3286 

 

Gudstjänståtgärder 

Med anledning av folkhälsomyndighetens förslag på åtgärder vid allmänna sammankomster 

som gäller från 1 december har styrelsen tagit beslut att vid gudstjänster inte använda 

alternativet med vaccinationsbevis. Detta medför att vi behöver vidta de särskilda åtgärder  

som folkhälsomyndigheten föreslagit för att kunna vara fler än 100 deltagare.  

Dessa åtgärder kommer implementeras i kyrksalen där vi har glesat på stolsraderna så att 

avstånd framåt/bakåt hålls. Sällskap skall hålla avstånd i sida med tom stol emellan. Sällskap  

kan vara upp till 8 personer.  

Omsorgsgrupperna har fått information så att de kan informera gudstjänstdeltagaren.  

Vid andra samlingar, dvs inte gudstjänstfirande, där fler än 100 förväntas vara i kyrkan kan 

vaccinationsbevis komma att användas. När så är aktuellt kommer det att meddelas.  

(information i detta brev är kontrollerad och uppdaterad vad som gäller 9 december 2021)  

Länkar: Ta gärna del av och läs information via länkarna:  

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/nyhetsarkiv/2021/november/forslagpa-atgarder-mot-covid-19-vid-allmanna- 

sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/  

Länk till Equmenikyrkans nationella krisgrupps tankar: ”Aktuell information med anledning 

av covid-19” https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-covid-

19/ 

 

LUNCHANDAKT 

Tisd – torsd 11.45-12.00 har du under hösten varit välkommen på en kort lunchandakt med 

bibelläsning och bön. Höstens andakter avslutas torsdag 16 dec. 

 

KYRKVÄRDAR 

Tisd - fred. har våra kyrkvärdar på ett fint sätt, hållit kyrkan öppen för visning, ljuständning, 

personlig andakt. 

Fredag 17 dec. är sista öppethållande för detta år. 

 

PROGRAMBLAD 

Nytt programblad för dec -febr. finns ute nu. 

 

 

 

 

http://www.equmeniakyrkanfloda.se
https://equmeniakyrkan.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/forslagpa-atgarder-mot-covid-19-vid-allmanna-
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/forslagpa-atgarder-mot-covid-19-vid-allmanna-
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-covid-19/
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-covid-19/
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SECOND HAND 

Under hösten har vårt secondhandarbete snurrat på och försäljningen har varit god. 

Vid SH-styrelsens senaste möte kunde vi besluta om bidrag på 345 tusen !!!!! till olika 

hjälporganisationer. Stor glädje och tacksamhet över att vi på detta sätt kan vara med och göra 

en liten skillnad runt om i världen. Men samtidigt en stor skillnad för alla de människor som  

får del av dessa gåvor i form av mat, utbildning, sjukvård, mm. 

Onsdagen 8 dec. lastade vi en bil till Estland med 90 m2 med kläder, möbler m.m.  

 

NYÅRSLÄGER 

Ett 70-tal av våra ungdomar åker (förhoppningsvis) på nyårsläger till Åre 28 dec.-2 jan. 

Lägret arrangeras av Equmenia i Floda, Gråbo och Lerum. Tillsammans med ledare blir det 

totalt 150 personer. 

Bed för lägret och dess deltagare. 

 

FÖRSAMLINGSSAMTAL 

Söndagen den 5 dec. möttes vi till ett församlingssamtal kring församlingens framtid och 

personalfrågor.  

John Kvarneros situation har förändrats och via samtal och brev har han meddelat att han inte 

har den tid han anser att en församlingsföreståndare i en församling av vår storlek bör ha. 

John kommer att tills vidare arbeta kvar i församlingen i en 40 %-ig tjänst. Huvudinriktning 

blir på förkunnelse och fördjupningsstudier.  

Styrelsen kommer att gå vidare med kallande av församlingsföreståndare. 

Gusten Anderzén kommer att fortsätta sitt vikariat som pastor/föreståndare under våren. 

 

DOKUMENTATION FRÅN FÖRSAMLINGSSAMTAL 5 dec. 

Vi inleder med frågan kring vilka administrativa uppgifter som idag ligger på Församlings-

föreståndaren och vilket arbete man skulle kunna avlasta den tjänsten om en administratör  

anställs/utses. 

Det handlar inte bara om administration utan lika mycket om koordination. Föreståndaren 

behöver finnas med i planeringen och samordningen av mycket av det som händer i vår kyrka, 

men det finns också en del ren administration som medföljer som vi skulle kunna tänka  

annorlunda kring om vi stärker upp personalgruppen. Det behövs stöd för hela  

personalgruppen och inte bara föreståndaren. 

Ett viktigt inspel var att vi kommer ha väldigt svårt att anställa en person som både löser hela 

föreståndarskapet med allt vad det innebär både inåt församlingen och externt mot samhället  

och samtidigt lösa alla samordnings-/ och administrativa uppgifter.   

Viktigt att den vi anställer har möjligheten att vara pastor, med utrymme att predika, 

förkunna, möta människor och inte helt fastna i administrativa uppgifter.  

 

 

 

 

http://www.equmeniakyrkanfloda.se
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Behoven från tidigare rekrytering kvarstår och det lyftes en önskan om att befintlig  

rekryteringsgruppen kvarstår om möjligt. 

Flera lyfter att det är spännande att ha ett team av mångfald där utrymmet för anställningar 

inte nödvändigtvis läggs på att få 100-procentiga anställningar, utan där en mångfald med fler  

personer som bidrar med olika perspektiv ger oss något viktigt som församling. 

En önskan uttrycks om att få en något mer specificerad bild av vad en administrativ roll skulle 

kunna innebära. Viktigt att vi inte anställer i första hand utan att vi alltid ser över vad vi kan 

klara ideellt som församling. Anställning av en administratör innebär att utrymmet för andra  

typer av anställningar minskar. 

Barn- och ungdomsarbetet har vuxit det senaste året och behöver prioriteras när det gäller 

bemanningen framöver. 

Andra behov som lyfts: Musikledare, Ungdomsledare/teamare som kan stötta Emil i  

ungdomsarbetet. En reflektion som kom var en möjlig kombination av en kombinerad  

musikledare och administratör. 

 

EKONOMI 

Styrelsen är i full gång med budgetarbetet inför 2022.  

När det gäller 2021 har inte vårt offrande nått dit vi hade önskat. Därför påminner vi än en 

gång om vikten av givande och kanske framför allt ett regelbundet sådant. 

Ett enkelt sätt att få ett regelbundet givande är att varje månad ha en automatisk överföring.  

Men även andra sätt att ge är välkomna. 

Varför inte ge en extra julgåva till församlingens breda och viktiga arbete. 

 

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 

 

 

http://www.equmeniakyrkanfloda.se
tel:311%20022%2013

