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Hej kära församling! 
 
Så kulminerade den senaste tiden ökade covidfall i nya restriktioner för både samhället i stort 
och kyrkan. Dessa gäller f.ro.m 12 jan. 2022.  
Detta innebär nya beslut om hur vi får mötas som gudstjänstfirande församling och 
bedrivande av kyrklig verksamhet.  
Efter många samtal fick kyrkor och samfund igenom egna regler i samband med höstens förra 
restriktionsbeslut. Undantag finns för gudstjänster där stående deltagare tillåts men 
avståndsregel gäller även då. 
Equmeniakyrkan i Floda vill vara en öppen kyrka för alla och därför beslutade styrelsen att vi 
inte ska använda vaccinpass utan i stället följde de regler om avstånd mm som Folkhälso- 
myndigheten och Sveriges Kristna råd kommit överens om. 

Men fr.o.m onsdag måste vi ställa om vilket tydligast kommer att märkas i vårt  
gudstjänstfirande. 

 Max 50 sittande deltagare i kyrksal. (Medverkande räknas inte in i denna summa.) 
För gudstjänsten nu på söndag 16 jan. kl. 11 gäller: När 50 deltagare finns i kyrksalen 
släpps inte fler in.  
I kyrksalen gäller 2 stolar mellan besökare som ej kommer i sällskap. Ett sällskap får bestå  
av max 8 personer. 
 

(För att få ytterligare klarhet i hur vi gör framåt kommer styrelsen tillsammans med 
gudstjänstrådet arbeta vidare på olika alternativ hur vi ska fira våra gudstjänster i 
fortsättningen. Streaming? Dubbla gudstjänster?) 

 Max 50 personer på övervåningen på söndax (vi separerar besökare vid ingången). 
Detta innebär att söndax kan mötas på våning 2. 
I skrivande stund är det lite oklart när Söndax startar upp 

 Tills vidare ställer vi in kyrkkaffet 

 För andra offentliga samlingar gäller 50-regeln o avstånd på 1 m. mellan besökarna  
som skall vara sittande. (Sällskap på max 8 personer kan sitta tätare) 

 Vid uthyrning av våra lokaler gäller Folkhälsomyndighetens regler 
 

Följande instruktioner gäller för omsorgsgrupperna 
Dessa åtgärder skall följas vid samlingar och gudstjänster för besökare för att vi  
skall kunna vara fler än 20 och högst 50 deltagare enligt folkhälsomyndighetens  
regler 2022-01-10 (när bevis om vaccinationsbevis inte används)  

 Var och en ska ha en meter åt alla håll när de sitter på anvisad plats. Personer  
i sällskap får sitta bredvid varandra. Ett sällskap kan vara upp till 8 personer. 

 Två stolar mellan sällskap om max 8 personer.  

 Kyrkvärd anvisar sällskapen plats i kyrksal. Räkna in så det blir max 50 deltagare  
i kyrksal. Medverkande räknas inte i denna summa. 

 Vi använder olika ut- och ingång till kyrkan vilket skyltas upp. Vi går in via  
gemensamma foajén (med Garveriet) och ut via vår egen sidoingång.  
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 Se till att handsprit finns på ett högt bord vid ingången o uppmana till  
användning. 

 Informera hela tiden när du välkomnar folk hur det går till. 

 Barnen går upp till söndax direkt och har sin samling på 2:a våningen på 
vanligt sätt. Max 50 söndaxledare och barn. Sätt upp band så att flödet  
separeras redan från ingången. 

 Ingen servering i caféet tills vidare.  

 Vid andra samlingar kan komma gälla regel med uppvisande av vaccinationsbevis och 
då kan fler än 50 vara sittande med samma regler (max 8 per sällskap med två stolar 
lucka i sidled).  

 
Kyrkvärdar 
Kyrkan är öppen onsdag-fredag mellan 11-13. Då finns kyrkvärdar på plats 
 
Ur programmet 
Med förhoppning om att vårens samlingar för daglediga ska gå att genomföra har vi i 
samverkan med Skallsjö församling under våren planerat 8 dagledigsamlingar, varannan 
tisdag mellan kl 11 och 13. Beroende på smittolägets utveckling finns beredskap för att flytta 
samlingar från Församlingshemmet till Equmeniakyrkan där vi har möjlighet att samlas flera.  
Var därför beredd på att samlingar med kort varsel flyttas eller i värsta fall ställas in.  
Första Ljuspunkten är i Församlingshemmet den 18 januari med ett program om Selma 
Lagerlöf. Två veckor senare (1 feb) möts vi i Equmeniakyrkan. Då får vi besök av förre  
kyrkoherden Thommy Hallin.  

Även Café Säveå, ett månadsmöte i samverkan med Lerums kommun, planerar vi starta upp 
igen för att erbjuda enkel servering med samvaro och information till anhöriga till brukare av 
kommunens omsorgsverksamhet. Även andra daglediga är välkomna. Första samlingen blir 
måndag den 31 januari.  

   Pensionärsrådet 

Under v.3 pågår den ekumeniska böneveckan i hela Sverige 
Vi återkommer med information och material om detta 

I gudstjänsten 5 febr. skulle Michael Strand med kör medverkat. Detta ställs in och kan  
förhoppningsvis genomföras under hösten. 

Joel Halldorfs besök lördag 29 jan. kl. 18.00 står kvar. (ev. kommer vaccinpass att behövas  
eftersom detta ses som en föreläsning). Mer info senare 

Konferensen ”Salig är törsten” med Peter Halldorf 11-13 mars ställs in. 

Nytt programblad för jan-febr. kommer att skickas ut. T.v. hänvisar vi till annons i LT o  
hemsidan. 

Årsmöte hålls lördag 26 februari kl 16.00. Vi återkommer om hur.  
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Equmenia 
Equmenia Floda bjuder in till årsmöte söndagen den 30 januari 2022 kl 13.00 i kyrkan. 
Önskas det lämnas in en motion till årsmötet ska denna vara Angelica Olsson tillhanda senast 
den 16 januari 2022.  
Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga i kyrkan eller digitalt  
senast en vecka innan årsmötet. Välkomna! 

Scouterna börjar sin vårtermin den 25:e januari. 
Vi kommer att ha ett vårläger över Kristi Himmelfärdshelgen och deltar på Upptäckten  
(Equmenia scouts regionsläger) i sommar (v31). 

Under vecka tre drar flera av våra ungdomsverksamheter igång.  
Konfan fortsätter med samma grupp som i höstas och blickar fram emot en termin med 
mycket undervisning, gemenskap och förhoppningsvis ett underbart läger samt en fin 
avslutning.  

Fredax startar 21 januari med ett taggat ledargäng som längtar efter att få umgås med 
ungdomarna och Gud. 

Våra så kallade LIFE-grupper drar också igång. Det är glädjande att vi i skrivande stund har 
ca 30 deltagare i våra grupper som är uppdelade på tre – en grupp för de som går i nian, en  
grupp för gymnasieungdomar och en grupp för unga vuxna. Dessa grupper fungerar som  
fördjupningsgemenskaper i både tro o liv o finns för alla unga från o med konfirmationen 
 
Rekrytering av församlingsföreståndare  
Efter senaste församlingssamtalet beslutades att rekryteringsgruppen återstartar arbetet att leta 
ny församlingsföreståndare. Första steget är att återuppta kontakter med potentiella kandidater 
från den förra processen. Vi informerar löpande om processen och presenterar potentiell  
kandidat när vi kommit så långt. 
 
Personal 
John Kvarnero kommer under våren att vara anställd på 20%. I detta ingår förkunnelse, 
deltagande i planering och vissa sammanträden. 
För övriga anställda gäller: Britt Andreasson 50%, Emil Thelin 100%, Gusten Anderzén  75% 
o Jacob Ardenfors 20%. 
 
SECOND HAND 
Nu på lördag 15 jan. öppnar Second Handbutiken igen efter juluppehåll. Max 30 kunder 
kommer att samtidigt få vistas i butiken.  
Caféet kommer att tills vidare hålla stängt 
Under 2021 var försäljningen god (trots vissa begränsningar). 
810.000 har betalats ut i bidrag till olika projekt. 
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EKONOMI 
Gällande kollekt i gudstjänsterna har vi valt att genomföra den på 2 sätt p.g.a att vi har en 
pandemi samt att vi blir mer o mer kontantlösa. 
Under angiven sång visas swish nr som en av möjligheterna att ge sin gåva. 
Efter avslutad gudstjänst finns möjlighet att ge en kollekt vid utgången. 
Kollekten eller offrandet är en viktig del i gudstjänsten. Den är ett uttryck för tacksamhet och 
ansvarstagande för Guds verk. 
 
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. 
 
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 
 


