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Gamern från Norrland
Tf församlingsföreståndare och
omsorgspastor
Peter Baric
0734-29 04 93

Ungdomspastor
Johanna Buller
0734-29 04 92

Fiskebäcks Missionskyrka
Citrusgatan l6
426 54 Västra Frölunda

Ungdomsledare
Inez Kristensson
0761-887310

Tel: 031-29 14 83
E-post: info@fiskeback.com
Websida: www.fiskeback.comVi
har
Expeditionstid:
Tisdag till torsdag, kl. 9–11.30
Bankgiro: 5880-8908

Ungdomsledare
Erik Eklund
0734-290494

Musikledare
Lina Marklund
0734-29 04 97

Önneredsgården
Önnereds Byväg 84
421 57 Västra Frölunda
Tel: 031-45 74 74

Ungdomsledare
internat. gruppen
Jason Kirk
0760-46 98 89

För bokning av Önneredsgården, kontakta Ragnhild
Jennerhav på 0704-80 35 42.
För bokning av kyrkan kontakta
kyrkans expedition.

Expedition
Lennart Bergius
031-29 14 83

Expedition
Gunnel Gustafsson
031-29 14 83

Expedition
Birgitta Tolland
031-29 14 83

Expedition
Solweig Wahlqvist
031-29 14 83

4230 är Fiskebäck
missionsförsamlings nummer
i Equmeniakyrkan.
Mejladresser:
fornamn.efternamn@fiskeback.com
Musikskolans mejl:
musikskolan@fiskeback.com

Ordförande | Kerstin Horgby, 0703-36 87 44, ordf@fiskeback.com
Ekonomi | Tommy Larsson, 031-29 67 84, ekonomi@fiskeback.com
Equmenias ordförande | Sara Kristensson, 0736-53 54 25
Församlingsbladet
Redaktör | Christina Larsson, 031-29 67 84
Formgivning | Agnes Prytz
Ansvarig utgivare | Kerstin Horgby
Församlingsbladet ges ut i fyra nummer varje år.
Det delas ut till församlingens medlemmar samt boende i området runt kyrkan.

Har du en fråga eller förslag
om något i församlingen?
Kontakta Peter Baric,
tf församlingsföreståndare,
eller Kerstin Horgby, ordförande.
Gåva: Sms:a till nr 72980:
50 kr: Fmk50
100 kr: Fmk100
200 kr: Fmk200
Swisha till nummer 1232684132.

VILL DU GÅ MED I FÖRSAMLINGEN? Det innebär inte bara att man får sitt namn i en matrikel. Det är en hjälp för den enskilde att i handling visa för sig själv, andra och Gud att man vill vara en
del av just den gemenskapen. Det är en överlåtelsehandling som visar att man med hela sitt liv vill vara
en del av något större. Handling säger mer än ord och är en stabilare grund än känslan. Är Fiskebäcks
Missionskyrka den plats där du tillsammans med andra vill växa i din tro på Jesus och ge till andra av
din tid, förmågor och pengar, är medlemskap vägen att gå.
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rån att vara datorspelsnörden
från den lilla byn i Norrland där
jag hade nära till skog och mark,
med en timme enkel väg till skolan.
Till att jobba som ungdomsledare i
Västra Göteborg med gångavstånd till
jobbet i en helt ny kultur.
Jag heter Erik Eklund är 22 år och är
uppväxt i en liten by på kanske 30 bofasta
som ligger drygt 3 mil norr om Skellefteå.
Om ni inte vet var det ligger så ligger
det ca 80 mil norr om Stockholm och ja,
Frölunda slog ut oss ur SM semi-finalen i
hockeyn. Men ändå så flyttade jag hit för
att jobba i en kyrka. Men hur kommer det
sig? Jag har fått frågan av vänner, familj
och många jag träffar i Göteborg och jag
har funderat mycket på det själv. Men
förra året så kände jag att jag ville flytta
söderut och jobba som ungdomsledare i
en församling. Fiskebäck blev platsen, och
det är helt fantastiskt. Jag får hela tiden
lära mig mer om denna plats.
Kulturkrockarna som uppstått har
framför allt handlat om mitt språkbruk.
Jag har upptäckt att jag ibland har svårt
att göra mig förstådd. T.ex. så har jag i
min vokabulär ord som ”fara ti’ kyrkan”,
”va int så knussli” och jag använder
ordet ”he” i diverse kontexter som ”he
bli bra” och ”he den där”. Så jag kan säga
meningen ”Om du far till kyrkan och her
den i skåpet så blir he bra” Vilket kan bli
svårt att förstå för många ungdomar. Så
jag har fått lära mig att säga ”Om du åker
till kyrkan och lägger den i skåpet så blir
det bra.”
I den lilla byn där jag är uppväxt byggdes
i slutet av 1800-talet ett litet bönhus.
Bönhuset fungerade som en liten kyrkbyggnad i byn som var till för att byborna
och grannbyarna kunde samlas varje
söndag för att läsa och be tillsammans.

Det var nämligen jobbigt för bönderna att
ta häst och vagn in till sta´n varje söndag.
Så i byarna skapades lokala församlingar
som hade koll på varandra och kunde ta
hand om varandra. Det är vad kyrkan är
för mig. Kyrka är ingen byggnad, utan
man samlas i en församling på söndagen
för att gå ut och vara kyrka under resten
av veckan. Jag anser att kyrkan inte är
bunden till en plats eller en byggnad utan
att det handlar om hur vi är mot varandra
i det som Bibeln kallar lärjungaskap.
Det finns mycket att säga om det såklart,
men jag brukar säga att församlingen är
världens hopp, för i församlingen lär vi
oss hur man är kyrka.
Ett av mina största intressen i livet är
det som vi kallar gameing. Jag spenderar
många timmar framför datorn och spelar.
Men i det explosionsartade intresset för
spel som uppkommit, har vi tappat hur
man interagerar mot människor man möter över internet. Jag vill motverka detta
med att skapa en kyrka online. På samma
sätt som man gjorde i min by under
slutet av 1800-talet. Så tror jag att man
kan bygga en församling där vi kan bli en
kyrka. Så när vi möter andra kulturer på
internet, så kanske vi lär oss av varandra
istället för att förakta det.
Jag hoppas vi ses, och hälsa gärna om ni
ser mig.

ERIK EKLUND

Ungdomsledare
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Två kyrkor men
samma budskap
Den vita kyrkan och den röda
kyrkan. Vad är det för skillnad egentligen? Inte mycket,
enligt Bengt Axelsson, pastor
i Fiskebäckskyrkan, och Peter
Baric, pastor i Missionskyrkan.
Under sommaren predikar de
i varandras gudstjänstlokaler.
Ibland uppstår en viss förvirring. Nya
besökare som inte är så hemma i trakten
och som egentligen skulle till Fiskebäckskyrkan hamnar i Fiskebäcks Missionskyrka,
och vice versa. Opraktiskt kan tyckas med
så lika namn, men finns det några större
skillnader mellan församlingarna?
Inte teologiskt eller verksamhetsmässigt,
men vissa kulturella skillnader finns nog.
Jag tror att Fiskebäckskyrkan fortfarande
har starkare band till det gamla fiskarsamhället, medan det är större inflyttning från
andra delar av landet till Missionskyrkan,
säger Bengt Axelsson.
HISTORISKT

Historiskt har församlingarna alltid varit
nära varandra. Båda har rötter tillbaka till
slutet av 1870-talet då Tofta missionsförening bildades. Tio år senare delades missionsföreningen och en gren blev grunden
till nuvarande missionsförsamlingen och
den andra till nuvarande Fiskebäckskyrkan.
Någon större schism var det nog inte tal
om, man hade helt enkelt olika uppfattning
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om hur man ville bedriva verksamheten,
berättar Bo Börjesson som är gammal
Fiskebäcksbo och under många år pastor i
Fiskebäckskyrkan.
VARFÖR INGET SAMARBETE?

Om det nu finns en stor samsyn om det
mesta som känns viktigt för en kristen
kyrka, varför samarbetar de båda församlingarna inte mer? Eller varför slår man helt
enkelt inte ihop sina påsar?
Jag tror att det framför allt beror på att
vi är så stora så vi klarar oss rätt bra själva.
Det finns ett stort engagemang i båda
församlingarna, men det betyder inte att vi
inte skulle kunna samarbeta mer. Vi som
pastorer skulle gärna se att vi hittar fler
former där vi gemensamt kan finnas till för
vår bygd, säger Peter Baric.
Ingen av pastorerna tror att en sammanslagning är ett bra alternativ – varken för
församlingarna eller för bygden. Delaktighet
och närhet är nyckelord i alla gemenskaper,
inte minst i kyrkan. Det är bra att det finns
olika kyrkor att välja mellan, menar de.
Ju fler pizzerior det finns på en ort, desto
fler människor äter pizza. Vi tror att det är
ungefär samma sak när det gäller kyrkorna:
Ju fler gudstjänster, desto fler besökare.
Tycker man inte att man känner sig hemma
i en kyrka så kan man välja en annan. Det
finns ju många här i västra Göteborg att
välja mellan, säger Peter Baric.

Här är gänget som är ansvariga för sommarens gudstjänster i Fiskebäckskyrkan och i Önneredsgården.
Fr v: Markus Löveborn, Lina Marklund, Bengt Axelsson, Peter Baric, Anna Ahlström och Andreas Ålöv.

SOMMARENS SAMARBETE

Sommarens gudstjänster är ett nytt samarbete mellan de båda kyrkorna i Fiskebäck.
Varje söndag klockan 10 hålls möten i
Fiskebäckskyrkan och klockan 19 i Önneredsgården. Det blir två i stort sett likadana
möten, med samma talare och sångare. (Se
baksidan av församlingsbladet).
Sommaren är en tid då många väljer att
göra något annat på dagen men gärna går
till kyrkan på kvällen. Andra tycker att det
känns tomt utan en gudstjänst på förmiddagen. Nu kan man alltså välja. Vi skulle vilja
peppa folk att gå till en annan kyrka än de
brukar, säger pastorerna.
Ibland uppfattas kyrkan som så intern så
den som är ovan inte kan tänka sig gå dit.
Bengt Axelsson menar att församlingarna
behöver jobba ännu mer på att vara öppna
och inkluderande:
Kyrkan är inte bara till för dess medlemmar. Vi behöver alla en mötesplats där vi
försöker hjälpa varandra och där vi kan
prata om vad som känns meningsfullt i
våra liv. Församlingen är inte en institution
för en grupp människor som delar samma
åsikter, utan en gemenskap där jag kan få
kraft att leva mitt liv.

Peter Baric tror att varje människa är
skapad för att leva i relation till Gud.
Kyrkan är platsen och erbjudandet där vi
får koppla upp oss mot Gud och göra det i
gemenskap med andra. Vi finns inte bara för
vår egen skull utan för världens, säger han.
Text: Christina Larsson

Fiskebäcks Missionskyrka
och Fiskebäckskyrkan
Båda församlingarna har sina rötter i
Toftamissionsförening som bildades
1879.
Nuvarande kyrkolokaler invigdes;
Fiskebäckskyrkan 1988, Missionskyrkan
1975 respektive Önneredsgården 1983.
Fiskebäckskyrkan har ca 520 medlemmar och samarbetar med Svenska
Alliansmissionen.
Missionskyrkan har ca 630 medlemmar
och är en del av Equmeniakyrkan.
Båda församlingarna är huvudmän
för Räddningsmissionen.
På nationell nivå är Equmeniakyrkan
och Alliansmissionen huvudmän för
Diakonia och medlemmar i Sveriges
kristna råd.

5

Nykonfirmerade!
Ännu en kull konfirmander
har nu firat konfirmationshögtid i Fiskebäcks Missionkyrka.
Isabel Guldstrand, Linus Fahlman och John Sjöstrand är tre
av årets konfirmander. De ser
tillbaka på året som gick.
Det kan finnas många olika anledningar
till att konfirmeras. Våra tre konfirmander
tror att vissa gör det för att deras föräldrar
vill det eller för att få presenter, medan
andra gör det för att få veta mer om den
kristna tron och träffa vänner.
- För mig har det alltid varit en självklarhet att konfirmeras, berättar John. Jag har
alltid vetat att när jag blir fjorton år - då ska
jag konfirmeras.
För Linus var det inte lika mycket av en
självklarhet:
- Jag var lite osäker på om jag skulle

konfirmeras men bestämde mig till slut för
att göra det. I början tänkte jag att “Nu ska
man bara sitta i en kyrka och höra på folk
som babblar om Gud...”
Linus blev dock positivt överraskad och
är nöjd med att ha fått lära sig mer om hur
kristen tro fungerar. Han, som tidigare inte
funnits med i några kyrkliga sammanhang,
tycker också att det varit nyttigt att få umgås
med människor i en helt annan miljö än de
han själv är van vid.

Isabel Guldstrand

Anmä
l dig id
ag
till näs
ta års
konfir
matio
n!

PERSONLIG UTVECKLING

www.ko
nfa.nu

Isabel konstaterar att hon upplevt och lärt
sig en hel del:
- Min personlighet har utvecklats. Våra
konfaledare har alla varit goda förebilder.
De har till och med blivit våra vänner. De
har gett oss mycket viktigt att tänka på.
John håller med om den personliga
utvecklingen:
- Jag har utvecklats i min tro. Tidigare
har jag varit med på några tonårsläger med

Linus Fahlman

Fredrik Fohlin

kyrkan. Då har min tro liksom funnits i den
“bubbla” man lever i under ett läger. Men
genom konfirmationen har jag fått det hela
lite mer regelbundet och det har känts bra
för mig.

Foto: david berlin

LEDARE
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John Sjöstrand

En av de ledare som guidat konfirmanderna genom året är Fredrik Fohlin. Fredrik
är inne på sitt sjunde år som konfirmationsledare. Han konfirmerades själv i Fiskebäcks
Missionskyrka 1998. Sedan dess har mycket
förändrats.
- Idag har varje konfirmand exempelvis
en mobiltelefon. Eftersom vi konfaledare
konkurrerar med telefonerna när det gäller
konfirmandernas uppmärksamhet har vi
valt att samla in dem varje gång vi möts.

Det gjorde vi också under det konfirmationsläger vi hade nu under våren. Till vår
stora förvåning uppskattade konfirmanderna detta. De vill hellre umgås med varandra
än att stirra på en skärm.
Fredrik funderar vidare kring vinsten
med att fortsätta erbjuda konfirmation för
bygdens fjortonåringar:
- Alla människor bär på existentiella
frågor. Kanske är det så att dessa frågor
bränner till lite hetare just i tonåren. Genom
konfirmationen erbjuder vi unga människor
att bearbeta dem. De får pröva sina tankar.
En stor vinst ligger i det att konfirmanderna
får upptäcka att de inte är ensamma med
sina frågor.
TEXT: Viktoria Jannerland
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Juni
12/6	Mån 18:00 PULS. Träning, andakt
och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
15/6	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården.
18/6 	Sön 11:00 Gudstjänst. ”Räddad
genom vatten.” Peter Baric.
Sång och musik av Annika Hallberg.
19/6 	Mån 18:00 PULS. Träning, andakt
och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
21/6 	Ons 12:00 Midsommarfest för seniorer.
Anmälan. Önneredsgården.
22/6 	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården.
25/6 	Sön 19:00 Sommarkvällsgudtjänst
i Önneredsgården. Anna Ahlström.
Sång och musik av Andreas Ålöw.

13/8	Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst i
Önneredsgården. Jan Erixon.
Sång och musik av Jan Erixon.

Ledigt
annonsutrymme.

20/8	Sön 12:00 - 18:00 Församlingsdag.
Storsjöstrand.
19:00 Sommarkvällsgudstjänst i
Önneredsgården. Peter Baric.

Kontakta Christina Larsson
0733-44 35 78,
christina.larsson@sandaren.se

24/8	Tor 19:00 Equmenia ledarupptakt.
25/8 Fre 20:00 Ungdomsmöte + Tonår.
27/8	Sön 11:00 Upptaktsgudstjänst.
Daniel Demming. Sång och musik
av Marcus Rubensson med flera.

September
2/9

Lör 10:00 Ledarfrukost.

www.labrilavall.com

0705-66 32 20

3/9 	Sön 10:00-18:00 Bönedag.
Avslutas med Nattvard kl. 17-18.
11:00 Gudstjänst. ”Bön.” Peter Baric.
Sång och musik av Lina Marklund
med flera.

Juli
2/7 	Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst
i Önneredsgården. Joel McInnes.
Sång och musik av Lina Marklund.
9/7 	Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst
i Önneredsgården. Ante Lindström.
Sång och musik av Hulegårdens
kapell.
16/7 	Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst
i Önneredsgården. Peter Baric. Sång
och musik av Lina Marklund.
23/7 	Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst
i Önneredsgården. Peter Baric. Sång
och musik av Lina Marklund.
30/7 	Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst
i Önneredsgården. Bengt Axelsson.
Sång och musik av Marcus Eriksson.

Augusti
6/8 	Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst
i Önneredsgården. Bengt Axelsson.
Sång och musik av Andreas Ålöw.
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Platsen är Missionskyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com
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www.omelettfoto.se

KÖRKORT

BIL–MC–BUSS–TAXI

BRUHNS TRAFIKSKOLA
Grevegårdsvägen 234, Tel. 45 30 76
e-post: bruhns.trafikskola@swipnet.se

www.hoppochtro.se
Cissi Glittvik • 0702-110 120
mail: cissi@hoppochtro.se

PREEM TYNNERED

Petra & Camilla
Andersson

Grevegårds-, Skattegårdsvägen
Butik Tel. 45 65 36
•
•
•
•
•
•

Bilverkstad Tel. 45 22 20

Vi har öppet 06–22
Livsmedel
Stort kiosksortiment
Bilvårdsartiklar
Bil- och släpvagnsuthyrning
Bilverkstad

Klangfärgsgatan 14, 426 52 V. Frölunda
031–691030 Fax 691031
www.assmundsons.se

Tomas & Malin med personal

Skånegatan 17
411 40 Göteborg
031–15 35 35
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Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

Ledigt
annonsutrymme.

Välkommen önskar

DESIGN • TRYCK •
DISTRIBUTION

Tel: 29 85 23

Båtsmanstorpet
Askims Kyrkväg 46
436 42 Askim
031–28 79 79

Kontakta Christina Larsson
0733-44 35 78,
christina.larsson@sandaren.se

GRAFISK SUPPORT
AUGUST BARKS GATA 21
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
TELEFON: 031-49 10 05
INFO@GRAFISKSUPPORT.SE
WWW.GRAFISKSUPPORT.SE
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Sverige
porto betalt
port payé

B-föreningsbrev

Valkommen
sommargudstjanster
Fiskebäckskyrkan kl.10.00
Önneredsgården kl.19.00
SÖNDAG 25/6

Söndag 30/7

Söndag 2/7

Söndag 6/8

Söndag 9/7

Söndag 13/8

Anna Ahlström
Sång och musik av Andreas Ålöw
Joel McInnes
Sång och musik av Lina Marklund

Bengt Axelsson
Sång och musik av Marcus Eriksson
Bengt Axelsson
Sång och musik av Andreas Ålöw

Ante Lindström
Sång och musik av Hulegårdens
kapell

Jan Erixon
Sång och musik av Jan Erixon

Söndag 16/7

Peter Baric

Peter Baric
Sång och musik av Lina Marklund
Söndag 23/7

Peter Baric
Sång och musik av Lina Marklund

Söndag 20/8

VARMT
VÄLKOMMEN!

