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KYRKA TILLSAMMANS

Equmeniakyrkan & Fiskebäckskyrkan



Önskar du kontakt med en pastor

Våra pastorer har tystnadsplikt och är utbildade inom andlig
vägledning. Vi har också en mailadress dit du kan skicka in
ämnen du vill att vi ber för. Dessa läses enbart av pastorerna
som har tystnadsplikt. Adressen är: bon@fiskeback.com

DANIEL DEMMING
Pastor & Föreståndare
Equmeniakyrkan Fiskebäck 
daniel.demming@fiskeback.com
 
PETER BARIC
Pastor med inriktning omsorg
Equmeniakyrkan Fiskebäck
peter.baric@fiskeback.com
 
ANTON AHLMARK
Pastor med inriktning på barn & unga
Equmeniakyrkan Fiskebäck 
anton.ahlmark@fiskeback.com
 

BENGT AXELSSON
Pastor & Föreståndare
Fiskebäckskyrkan
bengt@fiskebackskyrkan.se
 
ANNA AHLSTRÖM
Pastor med inriktning omsorg
Fiskebäckskyrkan
anna@fiskebackskyrkan.se
 
MARCUS LÖVEBORN
Pastor med inriktning på barn & unga
Fiskebäckskyrkan
marcus@fiskebackskyrkan.se
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Sedan några år tillbaka firar Equmeniakyrkan och Fiskebäckskyrkan
guds-tjänst tillsammans under sommaren. Vi har upplevt att det är roligt
och uppskattat att få mötas på det viset! I år ser det dock lite annorlunda
ut. Vi kommer inte kunna öppan upp kyrkorna för besökare så länge
som folkhälsomyndigheten rekomenderar att inga samlingar överstiger
50 personer. Men vi kommer att sända våra Gudstjänster live via
youtube och Facebook. För att se våra gudstjänster följer du länken på
våra respektive hemsidor:
fiskebackskyrkan.se 
fiskeback.com
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Varje söndag kommer vi att ge barnen möjlighet att
fira gudstjänst! Vi lägger upp ett inspelat barnmöte
varje söndagmorgon som du kan se tillsammans
med ditt barn. Därefter kommer det finnas en
frågevandring med frågor som hänger ihop med
söndagens film som ni kan gå tillsammans
Vandringen börjar och slutar på Nya Zeelands lek-
plats (adress: Melongatan 179) och du svarar på
frågorna med en QR kod genom din mobil. 
Vi kommer också ge tips på pyssel eller andra
utmaningar man kan hitta på just den söndagen!
För att se på barnens gudstjänst följer du länken
från våra hemsidor. 



Johannes döparen, Jesu kusin, var en riktigt märklig man. En kuf, skulle vi
nog säga. Han bodde ute i öknen, hans kläder var av kamelhår och han
levde av det som fanns att tillgå i öknen; gräshoppor och vildhonung.
Den spontana tanken är att han var en riktig galning. Men när han
pratade så verkade folk lyssna. Människor kom med frågor och bad om
hans vägledning. Antagligen märkte de att bakom ett märkligt yttre fanns
en vishet, någonting som gjorde att människor ändå litade på honom.
 
Han hade ett revolutionerande budskap;  “Den som har två skjortor ska
dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på
samma sätt.” Men det som Johannes framför allt gjorde var att han
pekade. Pekade mot någon som skulle komma efter honom. Han hade
en viktig uppgift, men han visste också att det var något ännu större som
väntade. Johannes utmanade de orättvisor som fanns, men han visste
att det som var på gång också skulle göra någonting åt orättvis-orna och
all ondska i världen. Men inte alls på det sätt som människor trodde,
visade det sig. Var Johannes en galning, eller hade han insett något
många andra missade? Vågar vi lägga fördomar åt sidan och lyssna på
den som vi inte tror har något att säga?

vem lyssnar på en galning?

TID & PLATS: 21 JUNI  I  EQUMENIAKYRKAN

PREDIKANT: MARCUS LÖVEBORN 

BIBELTEXT: LUKASEVANGELIET 3:4-6

"En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!
Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas,
ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning"

REFLEKTION



skulle du bryta upp taket?

TID & PLATS: 28 JUNI I FISKEBÄCKSKYRKAN

PREDIKANT: DANIEL DEMMING 

BIBELTEXT: LUKASEVANGELIET 5:17-26

"Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad, och
de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de
inte kunde ta sig in med honom i trängseln gick de upp på taket, tog bort
teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus."

Av alla gåvor man kan ge så har jag en särskild förkärlek för att ge något
som man inte skulle kunnat göra själv. Det kanske låter svårt men ofta
ligger nyckeln i att lyssna och kunna se behovet. Värdet av hjälpen eller
gåvan går ofta inte att mäta i pengar utan det handlar snarare om att
rätt personer skall känna personen tillräckligt väl för att vilja och kunna
hjälpa. I texten som jag skall predika över den här söndagen ryms både
diskussioner och konflikter men framförallt rymmer den några vänner
som var beredda att göra det oväntade. 
 
En av huvudrollerna har en lam man som väldigt gärna ville möta Jesus.
Hans vänner var beredda att bära honom till Jesus men när de kommer
fram så är det så mycket folk där att det är omöjligt för dem att komma
fram till Jesus. Istället för att ge upp gjorde de det oväntade och gick upp
på huset, bröt upp teglet på taket och firade ner mannen till Jesus.
Historien avslöjar inte exakt vad den lame mannen hoppades på i mötet
med Jesus, men det blir uppenbart att hans vänner var beredda att göra
allt det han själv inte kunde för att ge honom det mötet. Jag tycker det är
en vacker bild av vad förbön är, att önska någon mer gott än man själv
kan ge. I mötet med Jesus blir det också tydligt att Jesus möter mannen
som han behöver och både helar och upprättar honom så att han går
därifrån sjungande.

REFLEKTION



den galne odlaren

TID & PLATS:  5 JULI  I  EQUMENIAKYRKAN

PREDIKANT: ANNA AHLSTRÖM

BIBELTEXT: LUKASEVANGELIET 8:4-15

”När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad,
talade han till dem med en liknelse:    "En såningsman gick ut för att så sitt
utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens
fåglar åt upp det.  En del föll på stenig mark, och när det växte upp vissnade
det bort, för det fick ingen fukt. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte
upp samtidigt och kvävde det.  Men en del föll i god jord, och det växte upp
och gav hundrafaldig skörd." När han hade sagt detta, ropade han: "Hör, du
som har öron att höra med!"

REFLEKTION

Stadsbor i stora skaror drogs till Jesus för att höra honom. Han talade
till dem i liknelser, en illustration som ville förtydliga en sanning. Den
här var om en såningsman. Det handlade om tillväxt. Lite senare i
sammanhanget förklarar Jesus att utsädet var Guds ord som såddes
ut bland människorna. Vad är Guds ord? Jo, berättelsen om Guds
gränslösa kärlek till människorna. Vi längtar efter tillväxt! Visst längtar
vi människor efter verklig kärlek? Men liknelsen säger att Guds ord
landade olika, att utsädet föll i så olika förutsättningar för tillväxt. Hör
du som har öron, ropade Jesus. Ja, de allra flesta hade nog öron, men
frågan var om de lyssnade? 
 
Lyssnar du? Vad påverkar ditt lyssnande? Det som ändå sticker ut och
är märkligt är ju såningsmannen. Det verkade vara en galen odlare
eller en sommarvikarie. Ingen smart såningsman sår väl på en till-
trampad väg eller på stenar? Det vore ju ett rent slöseri med värde-
fullt utsäde. Men den här såningsmannen sådde fritt och generöst
överallt. En skön bild av Guds generösa hållning och en allvarlig
tankeställare om mottagarens ansvar.



att söka ett värde

TID & PLATS: 12 JULI I ALIANSKYRKAN

PREDIKANT: ANDERS ELFSTRÖM

BIBELTEXT: LUKASEVANGELIET 12:34

”Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.”

Den här sommaren är inte som andra somrar. Även fast det är soligt och
varmt så är det annorlunda. Coronapandemin har inte lämnat någon
oberörd. Vi är alla påverkade på något sätt.  En kris som den här gör att
många av oss börjar ställa frågor. Hur länge ska detta hålla på? När får
jag träffa mina nära och kära igen? Men också frågor om det egna livet -
Vem blir jag när allt detta händer? Vad är viktigt för mig? Vilka
värderingar håller jag fast vid och vad väljer jag bort? 
 
När Jesus talar om vad som ger värde så använder han bilden av en
skatt. När jag var liten och lekte sjörövare med mina kompisar i skogen
bakom mitt hus (sjörövare finns tydligen i skogen också) så var det alltid
skatten vi ville åt. Hittade man skattkistan så blev man en lycklig pirat.  
Jesus säger att där vi har vår skatt, där kommer också vårt hjärta att vara.
Var är din skatt? Vad är viktigt för dig? Har något fått mindre värde den
här våren och sommaren, och har något annat blivit viktigare?

REFLEKTION AV ANTON AHLMARK



fest för vem?

TID & PLATS:  19 JULI  I  EQUMENIAKYRKAN

PREDIKANT: BENGT AXELSSON

BIBELTEXT: LUKASEVANGELIET 14:12-14

"Han(Jesus) sade också till den som bjudit honom: ”När du bjuder på lunch
eller middag, bjud då inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika
grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du
bjuder till fest, bjud fattiga, handikappade, lama och blinda. Salig är du då,
eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de
rättfärdigas uppståndelse"

Jesus är gäst hos en väletablerad ”ledande” farisé, det var en judisk
andlig ledare som hade stor informell makt i samhället. Man kan tänka
att de flesta i byn kände till festen och vilka som var bjudna. På den där
fina festen, utmanar Jesus sin värd för kommande luncher och mid-
dagar: ”bjud inte dina vänner, syskon, släktingar eller rika grannar, utan
bjud de som aldrig blir bjudna, de som hamnat utanför.”  Man kan ju
försöka föreställa sig hur reaktionerna blev när Jesus sa detta, kanske
direkt efter huvudrätten… Blev värden generad och röd i ansiktet? Eller
arg? Kände sig de bjudna gästerna påhoppade? Hur skulle du känt det
om du var värden, eller om du var en av de bjudna gästerna? 
 
Det finns en omsorg om den som har det svårt eller som är utanför hos
Jesus som berör mig, det vill jag dela några tankar om. Vilka finns i din
och min krets av människor vi brukar bjuda hem till oss?

REFLEKTION



sälja allt?

TID & PLATS: 26 JULI I FISKEBÄCKSKYRKAN

PREDIKANT: PETER BARIC 

BIBELTEXT: LUKASEVANGELIET 18:18-22

"En uppsatt person frågade honom: ”Gode mästare, vad skall jag göra för
att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god
utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall
inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Visa aktning för
din far och din mor.” Mannen sade: ”Allt detta har jag hållit sedan jag var
ung.” Då sade Jesus: ”Ett återstår för dig: sälj allt du äger och dela ut åt de
fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”  När han
hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik."

Frågan hur man får ett gott liv har människan ställt sig i alla tider. Vi
söker mening här och nu och om möjligt få undslippa döden. När Jesus
får frågan så börjar han med att rada upp några av de tio budorden.
Detta är budord som än idag ligger till grund för vad de flesta av oss
anser vara ett gott samhälle. Mannen som frågat håller med om att det
är regler som är bra att följa men han är inte nöjd med det svaret. Han
verkar bära på någon sorts otillfredställelse och en aning om att det
finns mer i livet att upptäcka. Då trampar Jesus på mannens ömma tå.
Tån i detta fall är de många ägodelar som han samlat på sig under sitt
liv. Utmaningen Jesus ger är att sälja allt, ge pengarna till de fattiga och
följa med Jesus på hans vandring. Mannen avstår erbjudandet. Men det
kvarstår än idag. 
 
Ett sätt att möta utmaningen är att säga att den är alldeles för radikal
och omöjlig att genomföra och därmed helt ta avstånd från det Jesus
säger. Eller så kan man stanna kvar och se över hur man kan leva ett
lite mer generöst liv än man gör idag. De som forskar på lycka har
kunnat konstatera att generositet är en väg till lycka och ett godare liv. 

REFLEKTION:



se det viktiga

TID & PLATS:  2 AUGUSTI I  EQUMENIAKYRKAN

PREDIKANT: BENGT AXELSSON

BIBELTEXT: LUKASEVANGELIET 21:5-6

REFLEKTION

När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och
tempelgåvor, sade Jesus: ”Detta som ni ser – det ska komma dagar då här
inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.”

Några gick där i templet och blev imponerade av byggnaden, hur
vacker den var och storslagen. Jag älskar att gå och titta i gamla vackra
byggnader och speciellt kyrkor. Man får en slags vördnad för det stor-
slagna, gamla och stabila. Men Jesus gör snabbt slut på deras sköna
fantasier och säger att det de ser kommer att rasa. 
 
Vad ser du och jag omkring oss när vi lever våra liv? Vad bygger vi på?
Vad är så viktigt att det forma mitt sätt att leva? Vad kan man lita på? 
Jag blir så nyfiken på vad Jesus ser. Det ni ser, säger han, det håller
inte, men vad ser Jesus?



ett oväntat besök

TID & PLATS: 9 AUGUSTI I FISKEBÄCKSKYRKAN

PREDIKANT: PETER BARIC 

BIBELTEXT: LUKASEVANGELIET 24:28-32

"De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå
vidare, men de höll kvar honom och sade: ”Stanna hos oss. Det börjar bli
kväll och dagen är snart slut.” Då följde han med in och stannade hos
dem.  När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tack-
bönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände
igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra:
”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade
skrifterna för oss?”

Genom en gammal reklam har vi lärt oss att man ska bjuda på en viss
sorts kaffe när man får oväntat besök. I den här lilla berättelsen
bjuder man istället på bröd och vin. Den okände mannen som är deras
gäst visar sig vara Jesus. En av anledningarna till att de inte genast
kände igen honom var troligtvis att de visste han var både död och
begraven. Det kunde omöjligt vara han även om de tyckte att det var
något bekant över mannen som talade med dem. Till slut så inser de
vem han är. I samma stund är han försvunnen. 
 
Att upptäcka vem Jesus är kan ta tid. Vi kan möta människor och om-
ständigheter som får oss att ana och undra. Jesus slår gärna följe med
oss längs vår livsvandring. Håll ögon och öron öppna men lyssna fram-
för allt till ditt hjärta. När det börjar brinna är han i närheten.

REFLEKTION



Glad sommar!


