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Hej kära församling! 

Vi närmar oss påsken och får åter påminna varandra om grunden för vår tro, församlingens 

grund och missionsarbete i både här- och därmiljö. 

Vi märker också att aktiviteten i församlingen ökat. Därför kommer det en hel del info via 

mail. Vår tro är att det är viktigt att vara informativa med det som går att förmedla. Även om 

du inte kan eller orkar engagera dig som du vill så får vi tillsammans bära vårt arbete i bön 

och ekonomi. 

Nu till några aktualiteter: 

 

UKRAINA 

Vi kommer fortlöpande ge information när det händer saker som berör oss och där vi enskilt 

eller tillsammans göra en insats. 

 

PROGRAMBLAD 

Ett nytt programblad för april-juni är färdigt och utlagt i kyrkan. Bifogas även med denna 

info. 

 

KONSERT 

1 april kl. 19.00 gästar kören Starvoice oss. Kören består av högstadieelever från Alléskolan. 

Ledare är Marcus Ekerbäck. Inträde 50:-. 

 

ARBETSDAG 

Vi möts till en arbetsdag lördag 2 april för att fixa lite med utemiljön kring kyrkan. Vi håller 

på ungefär 9-13, ta med egen fikakorg. Kan du inte hela tiden går det bra att vara med en 

stund. 

 

BESÖK 

Söndag 10 april predikar Agneta Wallenstam i en gudstjänst som även rymmer en 

barnvälsignelse.  

 

PÅSKEN 

Även i år får påskveckan vara en vecka där vi möts i bön och till fysiska samlingar. 

I skärtorsdagens Getsemanestund kl. 19.00 möts vi i gemenskap kring en tallrik soppa, samtal 

och nattvard. Kvällen avslutas med bön och förbön i kyrksalen.  

Långfredag och påskdag möts vi till gudstjänst och tar del av påskens drama. 

A.d. påsk inbjuds du till en påskvandring med start från Skallsjö Skogars Missionshus kl. 

10.00. 

 

BÖNEVECKA 

Vi håller på att ta fram ett enkelt bönematerial för Stilla veckan (11-17 april). Detta kan du 

använda i din egen andakt. Även om vi inte möts fysiskt är det en styrka att veta att vi är 

många som ber för samma saker. Det blir även en daglig hälsning (påminnelse) kring 

materialet via Facebook och Instagram. 
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Floda 29 april 2022 

 

 

FÖRSAMLINGSMÖTE 

Söndag 24 april möts vi till församlingsmöte c:a 12.30. Ekonomirapport, framtida 

anställningar, mm. 

 

FÖRSAMLINGSLÄGER 

Helgen 19-21 augusti är Sjöviksgården bokad för församlingens räkning. Denna gång har vi 

valt helpension vilket betyder att vi slipper mat, disk osv. 

Vad vi däremot behöver är en programgrupp som fyller dagarna med innehåll. Vill du vara en  

del i denna grupp kontaktar du församlingens ordförande. 

Notera helgen i din/er almanacka redan nu. Informationsfolder kommer att sändas ut innan 

sommaren. 

 

TORPVANDRINGAR 

Under våren inbjuds till två Torpvandringar, lördagarna 2 april kl. 11.00 samt 7 maj kl. 11.00. 

Vi utgår från Skallsjö Skogars missionshus där vi först lyssnar till Mats Eriksson från Floda 

som berättar om de torp vi ska besöka. Vi tar del av dess historia och människorna som bodde 

där. Mats har koll på de flesta torpen i Skallsjö och forskar kring dess historia.  

Efter detta lilla föredrag beger vi oss ut för att se nämnda torp. Är det långt att gå tar vi bil 

första biten. Promenaden fram till torpet kräver dock balans och styrka i benen. För dem som 

av olika anledningar inte orkar promenaden finns möjlighet att vara med på Första delen men 

sedan vara kvar i Skallsjö Skogar och fika där.  

Var och en tar med sig eget fika. Något underlag att sitta på är också bra.  

 

ARBETSHELG 

December 2019 fick vi äntligen inviga vår nya kyrka!  Tiden innan dess var hektisk och 

många lade oerhört många timmar på att få kyrkan tillräckligt klar för att vi skulle kunna 

använda den. Efter det har många av oss känt att vi behövde lite tid för vila och återhämtning. 

Men… nu är det dags att samla kraft och ta tag i några av de sista punkterna som stod på 

listan!  

Vi samlas för en arbetshelg 5-7 maj där fokus kommer vara att få klart i kyrksalen (åtgärder 

för akustik, bygga undertak längst bak, ljus), utvändigt (göra sista trappsteget på altanen samt 

byta ut skivorna under balkongen på baksidan) och lite övrigt fix runt om i kyrkan (ljud i fler 

rum etc.). 

Vi räknar med att vi behöver vara ca 20-30 personer på plats- gärna utrustade med 

skruvdragare, arbetshandskar och glatt humör. Känner man sig inte bekväm med skruvdragare 

så kanske man känner sig mer bekväm med en receptbok? En kaka är alltid välkommen för 

energipåfyllning under dagen…  

Vi kommer att återkomma med mer information i ett utskick lite längre fram, men boka redan 

nu in dessa datum i din kalender!  

Och för att förekomma… vi vet att det finns mer saker som ska fixas än det som står i texten 

ovan, så som: räcke till scenen, de sista kontrastmarkeringarna på de utbytta glaspartierna, 

utvändiga korset osv. Det är på gång och kommer att ske löpande framöver.  

/byggruppen via Josefine Edstrand 
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SECOND HAND 

Verksamheten rullar på och vid senaste styrelsemötet för SH kunde vi dela ut 300.000:- i 

bidrag till olika organisationer. Till detta ska läggas de 125.000:-. det såldes för under de 3 

dagar all försäljning oavkortat via Equmeniakyrkan gick till Ukraina. Så fram t.o.m mars har 

vi fördelat 425.000:- till olika hjälpinsatser! 

När det gäller volontärer finns det plats för fler som vill göra en insats. Bl.a. finns behov av 

personal till köket. Om du vill baka till serveringen i caféet går även det bra. Kontakta Ulla 

Frid för mer info. 

 

EKONOMI 

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

