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Hej kära församling! 

 

Dags för lite tidsmässigt närliggande information 

 

FÖRSAMLINGSLÄGER 

Vi ser fram mot en spännande, trevlig och lärorik gemenskap på Sjöviksgården nu i helgen. 

Program har gått ut till de som anmält sig. Det har kompletterats med ett ytterligare samtal för 

de som inte har möjlighet att deltaga under eftermiddagens lite mer fysiska aktiviteter. Gusten 

Anderzén håller i detta. 

 

GUDSTJÄNSTER 

Nu på söndag den 21 augusti är församlingens gudstjänst (kl. 10.00) förlagd till  

Sjöviksgården.  

Är du i behov av bilskjuts kontakta Britt Andreasson 070 799 19 39 eller Gusten Anderzén  

070 731 44 48. 

GEMENSKAP – HOPP - GLÄDJE 

De tre första helgerna när vi åter möts i kyrkan har vi temagudstjänster som följer 

församlingslägrets tema - Gemenskap, hopp och glädje. (Se bifogat material). Det blir en stor 

glädje att få starta hösten med dop, medlemshälsning, bibelutdelning till konfirmander. Vi får 

även möjlighet att visa vår tacksamhet till Gusten Anderzén som avtackas i samband med en  

av gudstjänsterna samt välkomna våra nya föreståndare. 

Fr.o.m. 28 augusti återgår vi till den ”vanliga” gudstjänsttiden 11.00.  

För bilskjuts till söndagarnas gudstjänster: Kyrkans tfn: 0760 - 93 98 30 kl. 10.00 –10.30. 

 

DOP OCH MEDLEMSHÄLSNING 

Söndag 28 aug. kommer dop och medlemshälsning att äga rum. Funderar du på eller vet 

någon som funderar på dop/medlemskap så kontakta någon av pastorerna. 

 

SÖNDAX 

Söndag 28 aug. startar Söndax för terminen. Som tidigare finns barnen med i gudstjänsten 

inledning för att under bävern Castors ledning gå till sin ”gudstjänst”. 

 

FÖRSAMLINGSMÖTE 

Den 14 juli hade församlingen församlingsmöte gällande kallande av föreståndare. Detta var  

den sista av tre träffar och skedde digitalt.  

På mötet röstades om att kalla John Kvarnero och Emil Thelin till delat föreståndarskap.  
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För de som inte hade möjlighet att närvara gavs tillfälle att förtidsrösta fysiskt både i kyrkan 

och i Skallsjö skogar.  

Mötena har varit engagerade och präglats av en stor välvilja i att hitta en bra lösning för 

församlingen.  

Rösterna landade i 84% som stödde förslaget. Totalt antal röster var 85 stycken. 

Oavsett åsikt i frågan ber jag er nu att använda det engagemang vi har sett i att fortsätta bygga 

Guds rike genom församlingsgemenskap och förkunnelse. Personalupplägget är delvis nytt  

men engagemanget är stort och tillsammans tror jag att vi som församling med Guds hjälp kan  

göra något väldigt bra och vitaliserande för Floda med omnejd.  

Med önskan om en härlig höst tillsammans.  

Emanuel Hauptmann/ordförande 

 

INSTALLATIONSGUDTJÄNST 

I gudstjänsten den 11 sept. kommer John Kvarnero att installeras som pastor och föreståndare  

i vår församling. Kyrkoledare Elin Alm kommer att hålla i detta.  

Då kommer även Emil Thelin att välkomnas till församlingsföreståndare. Den uppgift han och  

John skall dela på. 

I samband med årets kyrkokonferens ordinerades 15 nya pastorer. Det skulle varit 16 men  

tyvärr drabbades John Kvarnero av sjukdom och kunde inte närvara.  

För att John ska kunna installeras som pastor inom en församling i Equmeniakyrkan måste 

han ha avgett ordinationslöftena som bl.a. innefattar tystnads- o. vigselrätt.  

Detta kommer att ske i en enkel akt i Göteborg måndag 29 aug. under närvaro av  

kyrkoledare Lasse Svensson m.fl. 

 

SOMMARKVÄLLAR 

Många har sökt sig till Skallsjö Skogar under några av sommarens torsdagskvällar. 

Nu på torsdag d 18 aug. är det final i form av en sångkväll med Ton-Åringarna 

Serveringen börjar 18.30. Programdel, som avslutas med andakt, kl. 20.00. 

 

KONFIRMATION 

Torsd 25 aug. 19.00 är det en informationskväll om konfirmationsläsningen. 

Torsd. 1 sept. startar läsningen. 9-11 sept. åker konfirmander o ledare på hajk. 

Hittills är 54 konfirmander anmälda!!!!!! 

 

vHANDARBETE OCH UMGÄNGE 

Gillar du att handarbeta och/eller umgås? Första tisdagen varje månad från kl. 19 träffas vi i 

kyrkan för att umgås och handarbeta tillsammans under enkla former.  
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Vad som är handarbete avgör du själv, du tar med det du vill göra och vill du bara umgås och 

sitta och prata går det lika bra! Välkommen med!  

Har du frågor hör av dig till Mahlin Standar eller Marie Strandberg 

 

PERSONAL 

Fr.o.m. september ser personalstyrkan ut som följer: 

Församlingsföreståndare: Emil Thelin o John Kvarnero delar lika på uppgiften 

Emil Thelin: 100 %, pastor m ungdomsinriktning o föreståndare  

John Kvarnero: 75% pastor o föreståndare 

Britt Andreasson: 50%, omsorgspastor 

Elias Kjörk: 50 %, ungdomsledare 

Wilma Filipsson: 100%, teamare (ungdomsarbetet) 

Jacob Ardenfors: 20 %, konfirmationsarbetet 

Gusten Anderzén: vakanstjänsten avslutas 31 augusti 

 

SECOND HAND 

Onsdag 17 augusti öppnade Floda Second hand och Café igen för att sedan hålla öppet  

onsdagar 14-18 o lördagar 10-14 t.o.m. lördag 10 dec. Stängt lördag 5 nov.  

Det finns alltid behov av nya medhjälpare i denna verksamhet. Intresserad? Kontakta Lena 

Hellner 070 296 16 56 

 

PARTILEDARUTFRÅGNING 

Under perioden 10-28 augusti pågår partiledarutfrågning i Tångahallen Vårgårda. 

I år ansvarar Britta Hermansson och Joakim Hagerius för utfrågningen. 

18 aug kl 18.30 Ulf Kristersson, Moderaterna 

19 aug. kl 18.30 Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet 

23 aug. kl 18.30 Johan Pehrson, Liberalerna 

24 aug. kl 18.30 Ebba Busch, Kristdemokraterna 

25 aug. kl 18.30 Märta Stenevi, Miljöpartiet 

28 aug. kl 18.30 Magdalena Andersson, Socialdemokraterna 

Utfrågningarna kan följas eller ses i efterhand via Equmeniakyrkans hemsida:  

www.equmeniakyrkan.se 

26 augusti kl. 20.00 Konsert Samuel Ljungblahd 
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EKONOMISK OMSORG 

I rådande samhällsklimat och världsläge har vår privatekonomi drabbats på olika sätt. Vi 

hoppas att du trots detta inte glömmer bort församlingens och samfundets behov av gåvor. Så 

låt oss inför hösten mötas i glädje och givande.  

Och är det så att du bor lite långt från kyrkan och inte kan deltaga som du skulle vilja hoppas 

vi att du ändå vill vara med och ta ansvar för den del av Guds rike vår församling är. 

Därför behövs din gåva som ett ansvarstagande för vår gemensamma verksamhet. 

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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