Floda 26 mars 2021

Kära församling
Betraktelse
Väntetid
”Intet är som väntanstider, vårflodsveckor, knoppningstider ingen maj en dager sprider
som den klarnande april”. Så inleds en av Karl Axel Karlfeldts dikter. En annan av hans dikter börjar:
”Längtan heter min arvedel”. I dessa rader finns en stor igenkänningsfaktor.
Gissar att din väntans- och längtanslista är lång när vi nu under ett annorlundaår levt i ”slottet i
saknadens dalar”.
Idag lever vi med förväntan på att vaccin ska levereras och injiceras i våra sårbara kroppar.
Motgiftet, som likt en frälsare, ska befria oss från ensamhet, onormalitet och överkonsumtion av
handsprit. En berättiga väntan och längtan.
Sen har vi markörerna: snödroppar, krokus och vintergäck, som berättar om vårens knackningar på
årstidsdörren. Den tid som fyller ben med spritt och hjärtan med känslor. Tyvärr även också allergiker
med nys, snuva och ögonrinn. Men som ändå berättar om att ljus och värme utmanar vinterns
elkonsumtion och huttrande.
I kyrkoåret berättar vi ena söndagen om att ”den unga kvinnan blev havande” och nästa söndag
kommer åsnan bärande på Hosiannaropens centralfigur. Detta följs av en aktivitetsrik vecka med
måltid, fottvagning, bönekamp, misshandel, lidande, död och UPPSTÅNDELSE.
Väntetiden för fas 2* (se nedan) av Guds plan är över. Han som det väntades på och längtades efter:
”var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett
honom det namn som står över alla andra namn.” Uttryckt med äldre psalmord: ”Han fullgjorde vad
vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för all tid och evighet. I hans seger nu vi
äger ljus och frid och salighet.”
Detta, käre vän, är ett konstaterande som heter duga. En historisk och andlig verklighet med bärighet
ända in i evigheten (fas 4).
Till sist en uppmaning. Behåll din väntan och längtan på att han som rider in i Jerusalem, uppstår för
din skull, vill fortsätta vara din personlige och utmanande Frälsare. Lev i, med och för honom som är
påskens stora vinnare.
(*Fas 1: Skapandet. Fas 3: Missionen. Fas 4: Återkomst)
Gusten Anderzén

Bön
Jesus Kristus, du kallar oss tro att det omöjliga möjligt. På påskdagens morgon banar du väg ut i livet
genom den tomma graven. Tack för din tilltro till rädda, otroende och sökande människor. Hjälp oss
att ta dig vid handen på vandringen genom död till liv. Vi ber för vår värld om fred, rättvisa och
försoning. Gör oss modiga och glada i tron på dig som livets Herre och stärk oss som hoppets och
livets vittnen till en frimodighet och tro som gör det omöjliga möjligt. Amen

Sommartid
Missa inte att ställa fram klockan en timma natten mellan 27-28 mars.
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Earth hour
Mellan kl. 20.30-21.30 lördag 27 mars utmanas vi att släcka ner våra hem som en liten åtgärd för att
”rädda vår planet”. Mer info finns att finna i olika massmedia. Ex. www.wwf.se/earth-hour/

Gudstjänster
Skärtorsdag 18-20 (fysiskt)
Kyrkan är öppen för en enkel kyrkvandring med 4 stationer mellan kl. 18-20.
• Vi får vara max 8 personer i kyrksalen samtidigt. Därför kan du behöva vänta en stund på
kyrktorget där någon kyrkvärd finns och möter dig.
• Du får ett litet PM med bibelord och några korta tankaratt ta med dig i din vandring
• Du kan komma när du vill under den tiden.
• Du behöver inte besöka alla 4 stationerna.
• Du stannar så länge du vill vid varje station
Station 1: Ljusbäraren. Tänd ljus och sitt ner en stund i bön och förbön.
Station 2: Korset. Dröj i tacksamhet inför det Jesus gjorde på korset för din skull och skuld.
Station 3: Handfatet. Kristus kallar oss att tjäna varandra. Fundera över var dina utmaningar finns.
Station 4: Nattvarden. Förlåtelsens, gemenskapens och tacksägelsens måltid. Du tar ett bröd på fatet.
Doppar det i vinet och får höra orden av en pastor: ”Jesus gav sitt liv för dig för att
du ska få leva”.
Långfredag 11.00 (sänds via webb)
Britt Andreasson predikar. Ingegerd Anderzén och William Bodell ansvarar för musiken.
Ellen Ervall sjunger. Gusten Anderzén gudstjänstledare
Påskdag 11.00 (sänds via webb)
Joakim Hagerius predikar. Lars Brandström ansvarar för musiken. Evalotta Bengtsson
Gudstjänstledare.

Bönevecka
Vi har tagit fram ett enkelt bönematerial för Stilla veckan (28/3-4/4) (se bifogat material). Detta kan du
använda som en grund 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.

Veckans böneämne
Vi fortsätter att i söndagens gudstjänst be för olika områden av församlingens arbete i det vi kallar
”veckans böneämne”. En bön vi tar med oss in i veckan som följer. Även här kommer
En enkel digital hälsning på Facebook och Instagram.
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Församlingsmöte
Söndag 11 april 12.30 inbjuder vi till ett digitalt församlingsmöte.
Information om församlingsföreståndartjänsten, ekonomirapport, beslut om handlingsplan,
mm.

Rekrytering av pastor
Närmare info på kommande församlingsmöte.

Vaccination
Närhälsan fortsätter att hyra och vaccinera i kyrkan när vaccin finns. De meddelar via telefon när din
tid är inne.
Efter första vaccinationsdagen fick vi en fin hälsning från Vårdcentralens personal där de uttryckte sin
glädje över att få vara i vår fina kyrka. Många besökare har uttryck samma sak.
Inför vaccinationen tog vi fram en enkel presentation av församlingens verksamhet, platser och
kyrkbygget.
När kyrkan är en vaccinationscentral krävs lite extra städning. Detta sköts av en städfirma för
att inte belasta omsorgsgrupperna.

Händer i kyrkan under veckorna
Måndag – fredag finns dagvaktmästare på plats kl. 11-13. (Dock ej de dagar vaccination pågår)
Varje torsdag möts konfirmanderna
Fredax är åter igång på fredagskvällarna.
Sammanträden och planeringar hålls var och varannan dag
Arbetskvällar. Ett antal personer har troget fortsatt att ljudisolera rum och expeditioner på 2:a våning,
mm.
Många skolungdomar har valt att förlägga sina studier till kyrkan där de kan deltaga i sina lektioner
och fysiskt få möta kompisar.
Även några ”hemarbetande” har sökt sig till kyrkan för att därifrån via dator kunna utföra sitt jobb.
Omsorgsgrupperna sköter den ”traditionella” veckostädning. Fixar blommor till nattvardsbordet mm.
Någon från gruppen finns även med i kyrkan under söndagens gudstjänst. Vid osäkerhet kontaktas
Ing-Britt Borendal el. Martina Wernbo.
Så även om kyrkan verkar ha ”stängt” så händer det saker där varje dag. Vilket känns oerhört bra.
Nu väntar vi bara på att få fira gudstjänst tillsammans.

Equmenia
Vissa patruller i scout möts vid Skallsjö Skogar
Fredax möts på fredagskvällarna
Söndax vilar
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Konserter och föreläsningar
Vi som är ansvariga för konserter och föreläsningar i kyrkan, i avsikt att kyrkan skall få bli en av
samhällets viktigare och dynamiska mötesplatser för gemenskap, samtal och förhoppningsvis ett
Gudsmöte, vill bara informera om att vi ligger i startblocken för att återuppta de tiotal events vi har
vått pausa under pandemin. Så håll ut - så snart vi är fria igen kommer det att finnas mycket att glädjas
åt av denna vara.

Instrumentgåva
Musikrådet kan glädjande informera om att vi fått en ovanlig gåva - en Malmsjöflygel av mindre
storlek, perfekt för musikrummet på andra våningen. Herren (och goda Ingaredgrannar) förser!

Konfirmationen
Konfirmanderna möts i princip varje torsdag. I rådande situation är det osäkert om läger och
avslutning går att genomföra som planerat. Ledarna jobbar med en plan B

Kvarlämnade verktyg, mm
I vårt förråd finns en hel del verktyg o annat som blev kvar efter byggperioden. Du som vet’
med dig att du inte fick med dig allt hem kan kontakta Viktor Bengtsson.
Eftersom vi på sikt kanske behöver byta till ett mindre förråd planeras ett försäljningstillfälle
av ”överblivet” byggmaterial, mm. Info om detta kommer senare

Second hand
Lördagen den 13 mars öppnade Secondhand sina dörrar igen och imorgon den 27 mars är det dags
igen för både försäljning och inlämning.
Det känns otroligt roligt att det går att ha öppet och vi gör det på ett Corona säkert sätt.
Vi tar in max 30 personer i lokalen och har ca 10-12 frivilliga som arbetar, allt för att undvika trängsel.
Som ni alla vet har det varit ett annorlunda år för secondhand och vi hoppas och ber att vi nu kommer
kunna vara öppna varannan lördag framåt. Med andra ord 10 april, 24 april, 8 maj, 22 maj och 5 juni.
Vi kommer bestämma undan för undan hur detta går och om det känns tryggt.
Skulle någon av er vilja besöka secondhand men vill inte komma när det är öppet för flera har vi
fortfarande möjligheten att ta in mindre grupper. Kontakta i så fall Ingbritt Borendal,
Lillemor Boman eller Maria van der Ploeg.

Ekonomisk omsorg
Offrandet till församlingen har varit lägre än det brukar under årets första månader, en trend vi
behöver bryta. Glädjande nog samlade vi tillsammans in 25.000 kr under årsmöteshelgen, Fantastiskt!
Vi har ett gemensamt ansvar för församlingens ekonomi. Ett sätt att ta ansvar är att lägga upp ett
autogiro via Equmeniakyrkans hemsida. Genom att ge regelbundet varje månad är du med och skapar
en stabil ekonomisk grund för församlingen.
Tack för din gåva!
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Swish: 123 465 350
Bankgiro: 5936-9330
Församlingens konto i Alingsås Sparbank, clearingnr: 8304-8 kontonr: 311 022 13
Anmälan autogiro: https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/bli-manadsgivare/ ange
församlingsnummer: 4293

Med vårliga hälsningar från pastorerna och styrelsen
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