
Avsändare: 
Flatåskyrkans församling 
Svängrumsgatan 59 

Följ oss gärna 
på Instagram 
och Facebook! 

Viktiga datum:  
Samtal om Equmeniakyrkans internationella arbete: 17/11 kl 19.00. 
Eventuell Julmarknad: 18/12 kl 17-20. 
 
    

Nya teman till vårens gudstjänster 
Efter jul kommer vi i våra gudstjänster utforska ett antal olika teman. Varje tema 
kommer sträcka sig över tre söndagar.  
Först ut kommer vi ha tre söndagar under rubriken ”Var inte rädd”. Detta tar avstamp i 
det faktum att mycket just nu känns oroligt och ovisst.   
Det andra temat kommer utforska församlingens centrum och kallas kort och gott för 
”Jesus”.  
I det sista temat innan vi går in i fastan och påsken fördjupar vi oss i Filipperbrevet 
under rubriken ”Resa genom Filipperbrevet”.  

Nytt ljudsystem i kyrksalen 
Under november månad planerar vi att sätta in ett nytt ljudsystem i vår kyrksal. Vi 
anser att det nu finns pengar för att göra denna förändring och att det kan öppna upp 
för fler och större möjligheter till att kunna arrangera olika typer av 
musikarrangemang. Vår målsättning är att detta skall vara klart till 1:a advent.  
Om du vill veta mer om kostnad eller vad det är för utrustning som vi skall sätta in så 
får du gärna kontakta vår pastor Martin Karlsson.    

Hur skall vi ha det med missionen?   
Stora förändringar på gång kring Equmeniakyrkans internationella arbete.   
Equmeniakyrkan har gjort en genomlysning av det internationella arbetet och flera 
stora förändringar föreslås. Alla församlingar är inbjudna att svara på en enkät för att 
ge sin respons på förslagen. Vi vill därför bjuda in till en digital samling den 17/11 kl 
19.00. Länk till mötet kommer att finnas på vår hemsida, facebook-sida och kan även 
skickas ut via mail.  

Ingenting är som vanligt just nu. Vi försöker att planera inför jul och advent och kan 
bara konstatera att mycket är ovisst.  
I skrivande stund har vi fått information från Equmeniakyrkans nationella krisgrupp. De 
rekommenderar att församlingar i Västra Götalandsregionen inte samlas till 
gudstjänster och att denna restriktion skall sträcka sig till minst 19 november. Utifrån 
denna information har vi valt att stänga våra gudstjänster för deltagare under denna 
tid. Endast medverkande i gudstjänst kommer tillåtas vara med och vi kommer 
fortsätta att sända våra gudstjänster via facebook. Så fort vi vet mer eller om läget 
förändras så meddelar vi detta i första hand via våra sociala medier och vår hemsida.   
 
Som läget är idag innebär detta även att vi inte kan ha någon julmarknad inomhus. 
Men vi planerar för att kunna genomföra en julmarknad utomhus i samband med vår 
granförsäljning den 18/12 kl 17-20. Även detta är ovisst men det är vår förhoppning. 
Vi får helt enkelt återkomma med mer definitiva besked längre fram.    

Vi förstår att detta kan väcka mycket frågor och att mycket känns ovisst. Du får gärna 
kontakta vår pastor Martin Karlsson om du har behov av att prata eller om du har 
frågor. Martin och personer ur vårt församlingsråd ringer sedan i början av hösten upp 
alla äldre medlemmar. Vi får försöka att ta hand om varandra så mycket vi kan under 
denna tid. Tillsammans klarar vi det här!          

Om restriktioner, gudstjänst och julmarknad
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”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas 
inte, jag är din Gud.” Jes 40:10 



 

Kalender november – januari 2020 
 

 
Återkommande aktiviteter under veckan 
Tis kl. 10-12  Öppen Kyrka (inställt t.o.m. 19/11) 
   kl. 17-19          ” 
Tors  kl. 12:00  Torsdagsträffen, RPG (jämna veckor) 
   kl. 12:00   Kultursalong, FVC (ojämna veckor) 
     OBS! Inställt t.o.m. 19/11 
Sön kl. 11:00   Gudstjänst därefter kyrkkaffe i Svängrummet 
     OBS! Vi firar endast digitala gudstjänster så  
      länge restriktionerna kvarstår - för närvarande  
     till 19/11.  

 

November 
Sön  01 11:00 Gudstjänst. Sön e Alla Helgons Dag – ”Vårt  
    evighetshopp”. Nina Holgersson. Martin Karlsson –  
    predikan, Marie Welander – musik.  
    Gudstjänstvärdgrupp 7. 
Sön  08 11:00 Gudstjänst med nattvard. 20 sön e Trefald. - 
    ”Gud, ge mig tålamod”. Martin Karlsson – predikan,  
    Gunno Palmquist – musik. Gudstjänstvärdgrupp 1+2. 
Tor   12 12:00 Torsdagsträffen, RPG (OBS! inställt): ”Gunnebo slott  
    och trädgårdar”. F.d. kultur- och fritidschefen i Mölndal  
    Karl-Gunnar Nordanstad berättar och visar bilder. 
Sön  15 11:00 Gudstjänst. Sön f Domsönd. - ”Är du beredd?”. 
    Martin Karlsson – predikan. Gudstjänstvärdgrupp 3. 
Sön  22 11:00 Gudstjänst. Domsöndagen -”Kristi återkomst”.  
    Ingemar Svensson – predikan. Gudstjänstvärdgrp 4. 
Tor   26 12:00 Torsdagsträffen, RPG: ”DX – min hobby”. Lars  
    Wieden om att lyssna på radiostationer i hela  
    världen.  
Sön  29 11:00 Gudstjänst. 1:a advent - ”Vad är Jesus agenda”.   
    Martin Karlsson – predikan.  Cristina Wångblad –   
    musik. Gudstjänstvärdgrupp 5. 

 
December 
Sön  06 11:00 Andra Advent. Internationell Gudstjänst med  
    nattvard. ”Guds rike är nära”. Internationella gruppen  
    ansvarar. Gudstjänstvärdgrupp 6. 
Tor   10 12:00 Torsdagsträffen, RPG: Julavslutning där vår pastor  
    Martin Karlsson medverkar.   
Sön  13 11:00 Tredje Advent. Gudstjänst där vi sjunger in julen.  
    ”Bana väg för Herren” . Anna Ingvarson, Jenny Lilja –  
    musik. Gudstjänstvärdgrupp 7. 
Fre 18 17-20 Julmarknad (se utsidan) 
Sön  20 11:00 Fjärde Advent. Gudstjänst. ”Herrens Moder”–  
    predikan. Hans Bernskiöld – musik. 
    Gudstjänstvärdgrupp 1+2. 
Fre   25 11:00 Juldagen. Gudstjänst med insamling. ”Jesu födelse”.   
    Martin Karlsson – predikan. Gudstjänstvärdgrupp 3. 

 

Januari - 21 

Fre  01 11:00 Nyårsdagen. Gudstjänst. ”Vad betyder ett namn” 
    Martin Karlsson – predikan. 
    Gudstjänstvärdgrupp 4. 
Ons 06 16:00 Julfest . Martin Karlsson m.fl. 
     Gudstjänstvärdgrupp 5 + Församlingsrådet. 
    OBS! Med reservation för Folkhälsomyndighetens  
    rådande rekommendationer. 

 
Frivilligcentralen fortsätter med att endast hålla utomhusaktiviteter. 
För mer info se programblad.  
 
Flatåskyrkan reviderar och uppdaterar sitt program kontinuerligt 
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
Swisha din kollekt till 123-218 48 93 
 
 




