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Soligt, varmt och lagom blåsigt

Förutsättningarna för en segeltur kunde
väl knappast vara bättre än när barn
från Solrosen seglade med Equmenias
sjöscouter. Solrosen är en verksamhet inom
Räddningsmissionen för stöd till barn, ungdomar och familjer som har en anhörig
inom kriminalvården. Förutom enskilda sam-

tal och gruppverksamhet anordnar Solrosen
olika aktiviteter, varav den årliga seglingen
med sjöscout är en. Efter 16 år har den blivit en uppskattad tradition. I augusti blir det
ytterligare en båttur, men då med motorbåt,
till någon av öarna för korvgrillning.
(Fiskebäcksloppet är med och finansierar
Solrosens verksamhet.)
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Har du en fråga eller förslag
om något i församlingen?
Kontakta Daniel Demming,
församlingsföreståndare
eller Kerstin Horgby, ordförande.
Gåva: Swisha till nummer
1232684132

Församlingsbladet ges ut i fyra nummer varje år.
Det delas ut till församlingens medlemmar samt boende i området runt kyrkan.

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 Equmeniakyrkan Fiskebäck 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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utrymme
ad är det första du tänker
på när du hör ordet utrymme?
Jag märker att många talar om
detta i termer av saknad: Vi saknar
utrymme, betyder oftast: vi har
alldeles för mycket grejer. Skulle vilja
ha större utrymme, innebär ofta: skulle
vilja få ordning på alla våra grejer. Ibland
genomskådar vi oss själva när vi möter
någon annans verklighet. Jag pratade med
en vän häromdagen som snart skall flytta
och frågade om de behövde låna flyttkartonger och han svarade att de hade gott
om kartonger för han hade köpt tio…
jag som nyligen hade flyttat och efter att
ha skänkt bort massor ändå hade 197
flyttkartonger undrade om han skojade?
Det gjorde han inte, men jag lånade ändå
ut tio flyttkartonger till i förebyggande
syfte. Det återstår att se om han behöver
dem men helt klart är att vårt samtal
lämnade mig med frågan vad vi har i våra
resterande 187?
Bara utrymme i största allmänhet är
tämligen meningslöst, om det vore målet
skulle vi alla leta efter stora lagerlokaler
på Hemnet istället för nästa mysiga hus
med stor potential. Sanningen är den
att de allra flesta av oss inte är särskilt
trångbodda utan snarare är en del av de
hushåll som aldrig tidigare i Sveriges
historia har bott så här rymligt.
I bästa bemärkelse innebär utrymme
– plats för något mer. Det behöver
verkligen inte betyda mer saker utan kan
lika gärna betyda plats för fler vänner,
eller utrymme att hjälpa min nästa. Vår
församling har inlett ett samarbete med

Västra Göteborg för att kunna hjälpa
unga vuxna som nyligen har fått uppehållstillstånd att hitta någonstans att bo,
ett rum, källare, lägenhet som kan bli
deras nya hem. Om du har funderingar
kring om du skulle kunna bidra så hör av
dig till Inger Hjertén så kan ni förutsättningslöst prata vidare.
Jag hade förmånen att få vara med
och arrangera en stor ungdomskonferens i Skövde för några år sedan och då
behövde jag ordna någonstans att bo
för 35 medverkande och gäster. Först
började jag med att kontakta dem som
hade störst hus och lägenheter i min
bekantskapskrets men det gav inte alls det
resultat jag hoppats på, sedan fick jag en
idé och började istället ringa runt till de
trevligaste människorna jag kände med
det största hjärtat och det gav ett mycket
mer uppmuntrande resultat. Det visade
sig ganska snart att det avgörande inte var
hur många kvadrat man hade i sitt boende utan snarare hur mycket utrymme
man hade för andra människor i sitt liv.
Med önskan om en välsignad sommar.

DANIEL DEMMING

Församlingsföreståndare
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Ellinor och kompisarna William Brandberg och Leonard Sundin försöker sammanfatta hur året varit. När församlingsbladet
får en pratstund med trion har de tagit en
paus i repetitionerna inför det traditionella
dramat som spelas upp för släkt och vänner
ett par veckor innan själva konfirmationen.
Under året har de träffats en gång i
veckan och varit med på två läger. Konfirmanderna ska också vara med på 12 gudstjänstbesök under de två terminerna.
De 20 konfirmanderna har varit uppdelade
i tre grupper, vilket Leonard tycker är bra.
– Det är mycket lättare att prata i en liten
grupp än i en stor. Vi har lärt känna alla,
men särskilt dem i den egna gruppen, säger
han.
För William var det inte självklart att
konfirmeras, men tyckte att det kunde vara

en ”rolig grej”. Han tyckte också att det
skulle vara intressant att få veta mer om vad
kristen tro är.
– Jag tycker att jag fått svar på ganska
många av mina frågor, säger han.
Leonard har alltid varit intresserad av
Jesus och under året har han fått mer kunskap om vad kristen tro är.
– Nu har jag fått en egen tro. Konfirmationen har varit jätteviktig för mig, säger
han.
För att vara med i konfirmationsläsningen i Equmeniakyrkan Fiskebäck behöver
man varken vara kristen eller döpt.
För Ellinor var det självklart att konfirmeras. Hon är nöjd med året, både med hur
undervisningen varit upplagd och med att
fått lära känna nya kompisar. På frågan vad
som varit bäst svarar hon snabbt:
– Lägren. Jag älskar läger! Men allt har
varit bra. Det känns konstigt och tråkigt att
det är över nu. Jag hade gärna velat gå ett
år till.
Alla tre tror att de kommer att fortsätta
att gå till kyrkan – men inte lika ofta som
under det här året.

Läger, samtal och gemenskap. Konfirmanderna har hunnit uppleva mycket
under året som avslutades med högtidlig konfirmationsgudstjänst.

Foto: DAVID BERLIN

Fantastiskt. Det har varit jätteroligt och vi har lärt oss mycket.
Så beskriver några av årets
konfirmander hur de upplevt
läsningen i Equmeniakyrkan
Fiskebäck.
– Jag hade gärna gått ett år
till, säger Ellinor Andersson.

Foto: olivia flodén

Nöjda konfir mander

Christina Larsson

2018/2019 års
konfirmationsläsning börjar med upprop

5 september kl.19.00
Anmälan kan göras på
www.fiskeback.com

William Brandberg
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Ellinor Andersson

Leonard Sundin
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Inger söker hem åt unga

Göteborg är på många sätt en
fantastisk stad att leva i. Samtidigt finns det utmaningar som
återstår att lösa och sånt som
kan göras bättre. De som aktivt arbetar med dessa frågor
är våra kommunpolitiker. I höst
har du möjlighet att få träffa
några av dem när de kommer till
Equmeniakyrkan.

Tisdag 28 augusti klockan 18.30-20.30
arrangeras en kväll i vår kyrka där det blir
en möjlighet att få lyssna till hur de tänker
och resonerar kring de kommande fyra åren
i Göteborg. Fokus kommer att ligga på frågor som ligger nära den som bor i Göteborg
och kanske även specifikt den som bor i de
västra stadsdelarna

Politikerna kommer att få dela sina
tankar med utgångspunkt i frågor som
exempelvis: Vilka drömmar för vår stad bär
du på? Vad vill du fokusera och satsa på
under de kommande fyra åren? Vad är det
som driver dig som politiker? Dessa frågor
och några till kommer de att få utveckla i ett
samtal som vi hoppas ska kunna bli till hjälp
för den som kommer och lyssnar att göra ett
välgrundat och genomtänkt val på valdagen.
Förutom politiker medverkar också
saxofonisten Anders Börjesson. Vi tror att
detta blir en viktig kväll inför valet den 9
september. Det kommer dessutom att ges
ett visst utrymme för den som lyssnar att få
ställa frågor på plats via SMS. Hoppas vi ses
där och då!

Med ett hjärta som slår starkt för
de ensamkommande flyktingarna och en stor vilja att hjälpa
människor har diakon Inger Hjertén fått ett uppdrag som passar
henne väl: att hjälpa de ensamkommande att få ett hem.

Då, 2015, fick Inger i uppgift att finna
faddrar åt ensamkommande flyktingar. Den
tjänst hon nu har tackat ja till är egentligen
ett steg vidare i det hon gjorde förut, menar
hon, fast den här gången gäller det att hitta
en bostad, inte faddrar, åt dem.
Det handlar om ensamkommande som
är 21 år fyllda, studerande eller arbetande,
med tillfälligt uppehållstillstånd, berättar
hon. De är strävsamma, svensktalande unga
människor som har varit i Sverige i 2-5 år.
Efter deras 21-årsdag förser inte längre socialtjänsten dem med ett hem, de måste lösa det
på egen hand. Det är här Inger kommer in i
bilden: hon ska söka efter potentiella hyresvärdar, hjälpa till att upprätta hyreskontrakt
och vara ett stöd under hela processen, både
inför och under hyresvärdskapet.

Christina Larsson

Vad vill du fråga din
kommunalpolitiker om?
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Mattias Mellström:
Hur påverkar det nya partiet,
Demokraterna, kommunpolitiken. Finns det några
planer på samarbete med
Martin Wannholt och hans
partivänner? Är det bra för
kommunen att det blir fler
partier?

Väs tra

ANNELIE ANDERBERG

Gö teb org

Utrymm

Foto: Carolin freiholtz

Eva Hedin:
Jag undrar varför väghållningen är så dålig här i vårt
område, både när det gäller
gator och trottoarer. Man
riskerar att snubbla i gropar
och ojämnheter när man är
ute och promenerar. Vad
tänker ni göra åt det?

Lisa Backman:
Jag skulle vilja fråga politikerna om hur de vill arbeta för att
betygssystemet i skolan ska bli
mer rättvist. Idag är det nästan
omöjligt att få högsta betyg eftersom det är så många kriterier
som måste uppfyllas för att få
ett A. Det leder till att eleverna
blir omotiverade eftersom man
vet att man ändå inte kommer
att kunna uppfylla alla kriterier,
även om man har den kunskap
som efterfrågas.

Hon är sedan tidigare en av medarbetarna i Equmeniakyrkan Fiskebäck, diakonen med ett stort engagemang för de
ensamkommande flyktingarna, och det är
inte underligt att det är just hon som fått det
här uppdraget. Hon står dock inte ensam i
uppgiften, utan samarbetar med Socialtjänsten i Västra Göteborg.
I dag är det 10-15 unga människor som
är i behov av ett hem. Kanske har man ett
rum i sin bostad som man kan tänka sig att
hyra ut, kanske har man en lägenhet som
är ledig. Inger berättar att många ryggar
för det ansvar man tänker sig att det skulle
innebära, men det handlar om självständiga
individer som behöver tak över huvudet.
Snarare än något betungande är det en
möjlighet till en relation som berikar livet
och tillvaron!
Läs mer om hur du kan göra om du har
rum för någon mer på www.fiskeback.com.
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KALENDER
Juni
14/6	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
17/6	Sön 11:00 Gudstjänst. Dopet Att leva i sitt dop. Daniel Demming.
Sång och musik av Anders Börjesson
med flera.
21/6	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
24/6	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Joh. 1-2. Ordet som gör
skillnad. Kl. 10.00 i Fiskebäckskyrkan
och kl. 19.00 i Önneredsgården.
Peter Baric. Sång och musik av
Ulrika Kardborn och Hans Hogedal.
28/6	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

Juli
1/7	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Joh. 3-4. Kl. 10.00
i Fiskebäckskyrkan och kl. 19.00 i
Önneredsgården. Joel MacInnes.
Sång och musik av Emelie Johansson.
8/7	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Joh.5-7. Petrus går på
vattnet till Jesus. Kl. 10.00 i Fiskebäckskyrkan och kl. 19.00 i Önneredsgården. Daniel Demming. Sång
och musik av Hulegårdenskapell.
15/7	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Joh. 8-9. Kl. 10.00 i
Fiskebäckskyrkan och kl. 19.00 i
Önneredsgården. Anna Ahlström.
Sång och musik av Lina Marklund.
21/7	Lör 12:00 Andakt på Åkerhus.
Daniel Demming.
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22/7	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Joh. 10-11. Ett möte
som ger nytt liv. Kl. 10.00 i Fiskebäckskyrkan och kl. 19.00 i Önneredsgården. Daniel Demming.
29/7	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Joh. 12-14. Hemma hos
Marta och Maria. Kl. 10.00 i Fiskebäckskyrkan och kl. 19.00 i Önneredsgården. Johanna Buller.

Augusti
5/8	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Älska varandra. Joh.
15-17. Kl. 10.00 i Fiskebäckskyrkan
och kl. 19.00 i Önneredsgården.
Anton Ahlmark. Sång och musik av
Andreas Ålöw.

KÖRKORT

BIL–MC–BUSS–TAXI

BRUHNS TRAFIKSKOLA
Väskor & Accessoarer i läder

Biori AB
Fiskebäcks Hamn 34
426 58 Västra Frölunda
www.biori.se

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

0705-66 32 20

12/8	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Joh. 18-19. Kl. 10.00
i Fiskebäckskyrkan och kl. 19.00 i
Önneredsgården. Bengt Axelsson.
Sång och musik av Carl Eksmo och
Marcus Eriksson.
18/8	Lör 12:00 Andakt på Åkerhus.
Peter Baric.
19/8	Sön 19:00 Gemensamma Sommargudstjänster. Joh. 20-21. Kl. 10.00
i Fiskebäckskyrkan och kl. 19.00 i
Önneredsgården. Markus Löveborn.
Sång och musik av Andreas Ålöv,
Annelie Anderberg och Emelie
Axelsson.
26/8	Sön 11:00 Upptaktsgudstjänst med
nattvard. Vilka säger ni att jag är?
Daniel Demming. Barnkyrkan
startar.
28/8	Tis 19:00 Politikersamtal. Musik av
Anders Börjesson.
31/8 – 2/9 Församlingshelg. Strandgården

September
2/9	Sön 11:00 Ingen gudstjänst. Församlingsläger på Strandgården. Johanna
Buller.

Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com
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www.omelettfoto.se

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

Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

Välkommen önskar

Tomas & Malin med personal

Öppet tors - fre kl 10 -18
Tel. 031- 46 40 05 Mob. 0709 96 10 88
Fiskebäcks hamn

saxvax.com

DESIGN • TRYCK •
DISTRIBUTION
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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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Vä l k o m m e n t i l l

sommargudstjänster
Fiskebäckskyrkan kl.10.00 Önneredsgården kl.19.00

Söndag 24/6

Joh.1-2. Ordet som gör skillnad.
Peter Baric. Sång och musik av
Ulrika Kardborn och Hans Hogedal.

SöndaG 29/7	

Joh.12-14. Hemma hos Marta och
Maria. Johanna Buller.
Söndag 5/8

Söndag 1/7 

Joh.3-4. Joel MacInnes. Sång och
musik av Emelie Johansson.

Joh.15-17. Älska varandra.
Anton Ahlmark. Sång och musik
av Andreas Ålöw.

Söndag 8/7

SönDAG 12/8

Söndag 15/7

Söndag 19/8

Joh.5-7. Petrus går på vattnet till
Jesus. Daniel Demming. Sång och
musik av Hulegårdenskapell.
Joh.8-9. Anna Ahlström. Sång och
musik av Lina Marklund.
Söndag 22/7 

Joh.10-11. Ett möte som ger nytt liv.
Daniel Demming.

Joh.18-19. Bengt Axelsson.
Sång och musik av Carl Eksmo
och Marcus Eriksson.
Joh.20-21. Markus Löveborn. Sång
och musik av Andreas Ålöv, Annelie
Anderberg och Emelie Axelsson.

VARMT
VÄLKOMMEN!

