
 

 

 

Kära församling!  
 
Det är återigen dags för oss att skriva några rader till dig som tillhör vår välsignade församling i 
Floda. Vi vill understryka det som vi skrev i vårt första utskick som föreståndare i höstas - det är 
fantastiskt roligt att få tjäna som föreståndare i en gemenskap så rik som denna.  
 
Nu kliver vi in i en ny termin - våren 2023. En svindlande tanke för vissa att det redan är 2023, 
medan andra helst lägger 2022 till handlingarna och riktar hoppfulla blickar framåt. Oavsett hur vi 
ser på det gångna året har vi haft en välsignad höst i vår lokala församling. 
 
Det skulle föra för långt att skriva fram alla de saker vi gör bra i vår församling i detta utskick, men 
en sak vill vi särskilt lyfta fram - Vårt rika och på alla sätt levande gudstjänstliv. Vi ska vara stolta 
över våra gudstjänster, det är det välbesökta nav som pulserar ut i alla våra verksamheter. Det  
är på söndagar vi möts över generationsgränserna och samlas inför den Gud vi vill tro på. Det var 
så vackert förra söndagen att se en mamma med sitt lilla barn, en medelålders man, en äldre herre 
med rullator, en tonårsmamma och några konfirmander samlas vid ljusbäraren. Var och en med 
sin personliga bön, men tillsammans inför Gud i gemenskapens gudstjänst. 
  
Nu går vi tillsammans våren till mötes, de mörkaste månaderna är bakom oss, ljuset återvänder bit 
för bit och snödropparna börjar sträcka sig upp ur den mörka jorden. Det är på många sätt en 
fantastisk tid, som på sitt sätt sjunger om det kristna urmysteriet – att efter döden kommer 
Uppståndelsen. Detta mysterium är centrum av vår tro och något som har burit och bär även i de 
oroliga tider vi befinner oss. Är det sant att döden inte är slutet, så finns det, vad som än händer, 
alltid en morgondag, när en ny sol går upp och Livet förnyas. 
 
Låt oss göra vad vi kan för att hålla fast vid och vårda vår tro på detta Livets mysterium. För det 
behöver vårdas, och det är inte alltid så enkelt, det är så mycket som splittrar och drar oss åt helt 
andra håll. Det är så mycket som får oss att glömma vad vi tror på och vad vi längtar efter. För att 
vårda och stärka vårt andliga liv behöver vi både tid i avskildhet och tid tillsammans med andra. 
Därför är det så viktigt att vi försöker prioritera att både ge oss själva lite egen tid för bön och 
reflektion och att komma iväg till våra gemensamma gudstjänster när vi kan det. 
 
Vi är i de arbetsamma oxveckorna nu och om bara ett par veckor är det sportlov, men därefter, 
med början den 22e februari börja den kristna Påskfastan. Och det är utmärkt tillfälle att försöka 
avsätta lite extra tid för det heliga i våra liv. Vi vill uppmuntra er redan nu att börja fundera kring 
vad ni vill göra av årets Fasta. Hur kan jag under denna period ge lite mer plats för Gud? Och finns 
det kanske något du behöver lära dig avstå ifrån, eller något som du skulle må bra av att börja med? 
Kanske en period fri från sociala medier, kanske komma igång med morgonböner eller kanske 
börja springa regelbundet? Ja vad vi behöver ta ifrån eller lägga till i våra liv är olika, men Fastan är 
en möjlighet för oss alla att börja jobba med oss själva, en möjlighet som vi gör gott i att tillvarata.  
 

FLODA LODAR den 2 februari 
 
Under hösten påbörjade vi en resa vi valt att kalla Floda Lodar. Det är en serie gudstjänster där vi 
som församling får mötas inför Gud och samtala med varandra kring meningsfulla och aktuella 
frågor. Under de två tillfällen vi sågs i höstas fördes goda samtal kring vår andlighet och vår 
gudstjänst.  



 

 

 
Snart är det dags att samlas igen - denna gång kring nattvardsfrågan. Vi ses den 2:e februari 19:00 
i kyrkan för att sjunga, be, fira nattvard och samtala tillsammans. Varmt välkomna! 
 

FÖRSAMLINGSSAMTAL den 5 februari  

Välkommen till församlingssamtal den 5:e februari direkt efter gudstjänsten. Då går vi igenom 
kommande års budget och handlingsplan som sedan går till beslut på årsmötet den 25:e februari. 

 

ÅRSMÖTE och ÅRSFEST den 25 februari  

Lördagen den 25 februari kl. 16.00-18.30 kallas medlemmar till församlingens årsmöte och 
därefter inbjuds till årsfest. Barnen är varmt välkomna. Jojo Ulme kommer och underhåller dem 
under årsmötesförhandlingarna. 

För att planera maten till festen anmäl dig genom länken nedan, eller skriv upp dig på listan som 
är uppsatt i kyrkans foaje. Anmäl er senast 21 februari, kostnaden är 150 kr/person, barn 0 - 
12 gratis. Årsmöteshandlingar skickas senast ut 2 veckor innan årsmötet. 

https://forms.gle/ZL1b9cbB2T9u3NHz9 

 

PÅSKEN 
 
Församlingen kommer satsa stort på Påsken även i år; det blir Getsemandestund på Skärtorsdagen 
där vi äter en enkel måltid och delar bröd och vin tillsammans; på Långfredagen samlas vi och 
hedrar den korsfäste, förhoppningsvis till tonerna av en stråkkvartett Lars Brandström arbetar på 
att få loss; och på Påskdagen firar vi den Uppståndne tillsammans med i alla fall ett par av våra 
aktiva körer. Visserligen är varje söndag en liten påskdag, men det är ändå framförallt på Påsken vi 
kristna påminns om det mysterium vår tro vilar på. När påskliljorna blommar firar vi tillsammans 
festernas fest, för Han som både dog och Uppstod. Vi uppmuntrar er alla att komma och fira med 
oss i år!!  (för er som tänkt åka skidor går de utmärkt att ge sig av mot fjällen på Påskdagens kväll 

     ).  
 
 

SÄRSKILDA ARRANGEMANG under februari till april  
 
- 2:e februari – Floda Lodar, Om Nattvarden 

 
- 25:e februari – Församlingens årsfest och årsmöte 
 
- 30:e mars – Brittas vardagsrum med pastorn och författaren Fredrik Lignell 
 
- 6:e till 9:e april – Församlingens Påskfirande 

 

https://forms.gle/ZL1b9cbB2T9u3NHz9


 

 

- 22e april – konsert med Jennifer Brown 
 

 
Guds rika välsignelse! 
/Emil och John 

 

 


