FÖRSAMLINGSBLADET

Sjöscout seg
lar
trots corona

#3

KYRKAN ÖPPNAR IGEN SID 4
LINA TESTAR NYTT SID 6

FOTO: JONATHAN ÖSTLING

FRÅN EQUMENIAKYRKAN FISKEBÄCK • NR 3 • 7 SEPT 2020 – 15 NOV 2020

Församlingsföreståndare
Daniel Demming
0734-29 04 91

Omsorgspastor
Peter Baric
0734-29 04 93

Ungdomspastor
Anton Ahlmark
0734-29 04 98

Equmeniakyrkan Fiskebäck
Citrusgatan 16
426 54 Västra Frölunda
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

Musikledare
Lina Marklund
Tjänstledig

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

Ungdomsledare
Hannah Aspenes
0734-29 04 92

För bokning av Önneredsgården, kontakta Ragnhild
Jennerhav på 0704-80 35 42.
För bokning av kyrkan kontakta kyrkans
expedition.
4230 är Equmeniakyrkan Fiskebäcks
församlingsnummer i Equmeniakyrkan.

Expedition
Gunnel Gustafsson
031-29 14 83

Expedition
Solweig Wahlqvist
031-29 14 83

Expedition
Lennart Bergius
031-29 14 83

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, ordf.equmenia@fiskeback.com
Församlingsbladet
Redaktör | Christina Larsson, 031-29 67 84
Formgivning | Samuel Wijk, 0791-01 00 95
Ansvarig utgivare | Kerstin Horgby

Mejladresser:
fornamn.efternamn@fiskeback.com
Musikskolans mejl:
musikskolan@fiskeback.com
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 BLI MEDLEM 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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DEN GODA PANDEMIN

J

ag tror att de flesta av oss har insett att
frågan om hur länge denna pandemi
kommer att påverka våra vardagsliv inte
har något svar. Inte en enda expert på
området kan med säkerhet uttala sig kring
detta. Vi lever alla med frågan: Hur länge ska
det hålla på? Detta leder lätt till frustration
och kanske även desperation och en känsla
av att helt vilja strunta i alla restriktioner
och rekommendationer. Jag orkar och vill
inte hålla avstånd! Samtidigt vet vi att en
sådan vårdslös hållning också är en väldigt
egoistisk hållning. Du och jag behöver alltså
som individer underordna oss regler för
kollektivets bästa.

Låt det sinnelag råda hos er som också
fanns hos Kristus Jesus.

I ett individualistiskt samhälle blir detta lite
av en ny och utmanande tanke. Att jag ska
avstå och begränsas i min frihet för någon
annans skull. Att göra det vid ett enstaka
tillfälle brukar oftast inte vara något problem
men att leva sitt liv på det sättet? Vi känner
hur det tar emot. Det måste väl ändå innebära att leva ett förminskat och begränsat
liv? Det måste väl strida mot de rättigheter
jag har som människa? Det är väl ett mindre
lyckligt liv, än ett liv där mina egna behov
och min egen frihet får stå i första rummet?

I Equmeniakyrkan vill vi fortsatt öva oss i att
inte bara tänka på vårt eget bästa utan även
på andras. I detta nummer berättar vi mer
om hur vi under hösten kommer att försöka
hitta vägar till att mötas på ett coronasäkert
sätt. Välkommen att vara med!

Tänk om det är så att denna pandemi
faktiskt i slutändan kan göra något gott
med oss som samhälle och kollektiv. Vi får
ofrivilligt öva oss i att avstå sånt vi vill och
gillar för någon annans skull. Om man övar
sig på något under en längre tid så sätter det
sig så småningom i ryggraden. Och kanske
är det så att ett samhälle som genomsyras
av tanken på andras bästa inte i första hand
innebär ett förminskat och begränsat liv utan
ett godare samhälle. I så fall har pandemin
mitt i allt elände gjort något gott med oss.

/Peter Baric

I bibeln är tanken på andras bästa inte det
minsta konstigt utan snarare en grundhållning. Modellen för ett liv som levs för andras
bästa och inte bara mitt eget bästa finns
hos bibelns huvudperson Jesus. När Paulus
skriver till en församling som fanns i nuvarande Grekland så beskriver han Jesu liv och
uppmanar dem att leva på samma sätt.
Tänk inte bara på ert eget bästa utan också
på andras.

PETER BARIC

Omsorgspastor
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Kyrkan öppnar igen - försiktigt

Pastor Daniel Demming välkomnar till gudstjänst igen.

Nu är det åter möjligt att gå på gudstjänst i Equmeniakyrkan Fiskebäck.
Webb-sändningarna fortsätter men
45 föranmälda personer kan finnas
på plats. Efter en försiktig start är
förhoppningen att det ska kunna bli
fler tillfällen för fysiska möten.
När coronapandemin tog fart i marsapril med myndigheternas beslut om en
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maxgräns på 50 personer för samlingar så
drabbade det också kyrkornas verksamhet. Inga fysiska gudstjänster har hållits i
Equmeniakyrkan Fiskebäck sedan i mitten
av mars.
- Vi ställde snabbt om till digitala gudstjänster och vi är glada över att det i
genomsnitt varit flera hundra visningar
på våra gudstjänster. Kanske är det så

att många tycker att det är lättare att titta
hemma än att gå till kyrkan. Samtidigt så har
många längtat efter att få finnas på plats och
träffa varandra. Nu kommer det att bli möjligt i begränsad omfattning, samtidigt som
webb-sändningarna fortsätter, säger pastor
Daniel Demming.
Den som vill delta fysiskt i gudstjänsten måste föranmäla detta. Det gör man via en länk
på församlingens hemsida: www.fiskeback.
com. Gränsen har satts till 45 personer för att
ha lite marginal. Medverkande och funktionärer räknas inte in i de 50 som är maxgräns.
- Vi har nu möblerat om i gudstjänstlokalen
för att skapa det avstånd som myndigheterna
kräver. Något kyrkkaffe kommer vi inte att
ha på inrådan av folkhälsomyndigheterna.
Vi rekommenderar att man istället går hem
med familjen eller några vänner och dricker
detta.
Förhoppningen är att det under hösten ska
bli möjlighet att fira nattvard. Först måste
formerna skapas för hur detta kan ske smittsäkert. Församlingsledningen har dialog med
både Equmeniakyrkan nationellt och läkare.
För att ytterligare möta behovet av tillfällen
att träffas så kommer det att varje tisdag bli
en uppföljning av söndagens gudstjänst i
form av ett fördjupat bibelstudium. Även
detta kommer att sändas digitalt. Eventuellt kommer man då att kunna ställa frågor
via zoom. Också till dessa samlingar måste
man förhandsanmäla sig via församlingens
hemsida.
- Om restriktionerna håller i sig så tror vi att
vi måste hitta fler tillfällen till fysiska möten,
men det är något vi får återkomma till, säger
Daniel Demming.
Vanligtvis brukar konfirmanderna ha sin
stora högtid under maj månad. I år blev det
inte så. Istället blir det tre konfirmationshögtider den 6 september, klockan 10, 11.30 och
13. De 47 konfirmanderna får ta med sig 2
personer var till kyrkan och alla gudstjänsterna kommer att webb-sändas.

Daniel Demming tycker att intresset för
kyrka och församling har ökat under
pandemin. I mötet med människor är det
många som är intresserade av hur kyrkan
agerar under den här svåra tiden.
- Det finns också en större öppenhet för
att prata om Gud. Jag har under de här
månaderna haft många samtal, framför
allt under våren. De existentiella frågorna
blir tydligare när samhället förändras som
nu. Vi som pastorer finns alltid tillgängliga och vill man inte komma till kyrkan så
kan vi ta en promenad och prata samtidigt.
När kyrkan stängde ner i våras var det
som en reaktion på krisen i samhället.
Det som tidigare varit kyrkans signum
– att träffas i olika åldrar – blev plötsligt
problemet.
- Jag tycker att vi gjorde vad vi var
tvungna att göra när vi stängde ner. Men
nu märker man att människor börjar bli
otåliga och vill träffas. Vi tror att med
det vi nu planerar så kan vi möta denna
längtan på ett klokt sätt, även om det än så
länge är i en liten omfattning, säger Daniel
Demming.
CHRISTINA LARSSON

EQUMENIAKYRKAN FISKEBÄCK
I DIGITAL FORM
Hemsida:
www.fiskeback.com
(här kan du anmäla dig till veckobrevet, lyssna på predikningar och
hålla dig uppdaterad på vad som
händer i kyrkan)
Youtube och Facebook:
Equmeniakyrkan Fiskebäck
Instagram:
fiskebackung och
equmeniakyrkan_fiskeback
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Efter tio år
vill Lina
testa något
nytt

Efter tio år som musikledare i vår
församling har Lina Marklund begärt
tjänstledighet under ett år för att
pröva på något helt annat.
Vad ska du göra nu?
Jag ska studera på Bebyggelseantikvariska
programmet på Göteborgs universitet.
Varför har du valt att satsa på något helt
annat än musik?
Jag är sugen på att testa något nytt! Att jobba
i kyrkan och jobba med musik har varit
fantastisk roligt och givande. Men nu är jag i
en tid i livet när jag känner att jag vill ha nya
utmaningar!
Vad är det som lockar med just den utbildningen?
Jag tycker det är intressant med historia,
hållbar samhällsbyggnad och arkitektur!
Gamla hus och byggstilar är något som alltid
intresserat mig.
Betyder det att du inte kommer att fortsätta
med sång och musik – åtminstone för en tid
framöver?
Jag kommer alltid hålla på med musik i någon
form. Just nu vet jag inte hur, men det är också
spännande! Jag är öppen för att låta inspirationen styra!
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Du har varit i Equmeniakyrkan Fiskebäck
i tio år. Hur tycker du att musiklivet har
utvecklats?
Det är svårt att själv svara på eftersom jag inte
helt vet hur det var innan jag kom. Men jag
tror jag har bidragit till struktur och organisation, barnkörsverksamheten har verkligen
fått fart och jag tycker vi har hittat en ton i
musiken i Gudstjänsten där många känner att
de kan bidra och vill vara delaktiga. Engagemanget i körprojekt har stadigt ökat och jag
hoppas att många med mig känner att vi har
ett rikt musikliv!
Vad har varit roligast?
Det roligaste har varit att samarbeta med
så många härliga, inspirerande och duktiga
musiker och sångare i olika åldrar. Att göra
gudstjänst och konserter tillsammans med
dem.
Vad skulle du ha velat ha mer tid och resurser för att utveckla?
En ödesfråga för musiken är ju att få de unga
att spela instrument. Och det är något jag har
trevat med lite, men inte haft tillräckligt med
tid och möjlighet att skapa utrymme för.
CHRISTINA LARSSON

Handlingshjälpen fortsätter

Sedan pandemin bröt ut i våras har
personer i riskgruppen kunnat få
hjälp med att handla på tisdagar och
torsdag i ICA Nära Fiskebäck. Handlingshjälpen, som är är ett samarbete
mellan butiken och kyrkorna i Fiskebäck, fortsätter i höst.
Många i riskgrupper har oroligt undrat hur
det blir med handlingshjälpen i höst. Beskedet
från Equmeniakyrkan Fiskebäck, Fiskebäckskyrkan och ICA Nära är att den fortsätter.
Tisdagar klockan 10-12 och torsdagar klockan
16-18 kan den som behöver hjälp komma till
butiken med sin inköpslista. Där stannar man
utanför butiken, eller väntar i bilen vid markerad skylt, så kommer volontärerna och hämtar
den. Volontärerna är tacksamma för om listan
är så utförlig som möjligt.

Medan du väntar handlar volontärerna och
kommer sedan ut med varorna. Det går att
betala med kontanter, betalkort med signaturköp via legitimation eller via Swish.
Nu när hösten kommer och många av de
volontärer som varit permitterade återgår i
tjänst så behövs fler som kan hjälpa till för
att underlätta livet för våra äldre. Gå in och
anmäl dig på ekonomi@fiskeback.com.
Genom Handlingshjälpen stöttas dessutom
Räddningsmissionen ekonomiskt eftersom
ICA Nära avsätter en summa varje månad till
arbetet med barn och ungdomar som har en
frihetsberövad anhörig.
CHRISTINA LARSSON
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Sjöscoutläger med

I år blev sjöscoutlägret ett dagläger med Stora Lyngskär som bas.

Läger under sommaren med
Covid-19-restriktioner, hur kan det gå
till? Sjöscout i Fiskebäck och Önnered
sökte en lösning och fann ett sätt som
kanske rentav är bättre än tidigare
års läger.
Förutsättningarna för att ordna med ett läger
2020 skiljer sig markant från tidigare år och
Anna Spencer, ledare för sjöscout, berättar
att ett läger med övernattningar aldrig var ett
alternativ. I stället för att överge lägertraditionen
bestämde sig ledarna för sjöscout sig för att
anordna ett fyra dagar långt dagläger.
Varje morgon samlades ett cykelburet gäng om
25 scouter och 5-7 ledare på Önneredsgården
för andakt och teoripass innan de cyklade vida8

re till båtarna nere i Fiskebäck. Det var härligt
att mötas av de glada och taggade barnen och
ungdomarna på parkeringen, alla förväntansfulla på den nya lägerdagen, berättar Anna.
Väl i hamnen sattes segel mot Stora Lyngskär,
där sjöscouterna har tillgång till ett båthus. Det
var ett erfaret gäng som deltog under årets dagläger, alla med minst två års segelvana. Ute till
havs var de indelade i sju olika båtlag som seglade tillsammans under de olika passen. Genom
att frångå vanan att byta båtlag under lägret fick
scouterna möjlighet att arbeta ihop sig och ett
gott lagarbete fick växa fram i båtarna. Unikt för
i år är att olika medlemmar ur Equmeniakyrkan
Fiskebäck har ställt både sig själv och sina segelbåtar till förfogande någon dag var. På så vis har
de olika båtlagen fått möjligheten att segla en
större segelbåt än sjöscout själva har.

mersmak

Det var soligt och varmt under lägerdagarna,
men nästan ingen vind. Seglingsmässigt var det
usla förutsättningar, skrattar Anna. Lyckligtvis
rymmer dagarna mer än segling. Scouterna
fick bland annat träna på att kapsejsa och ta
del av en föreläsning om brandsäkerhet. En
dag avslutades med tacomiddag och de äldre
scouterna bjöd de yngre på ett uppskattat sjöslag, mer känt som lägerbål. Den fjärde och, för
de yngre scouterna, sista dagen seglade alla till
Rossö. När de yngre förmågorna seglade hemåt
stannade de äldre kvar för en övernattning.
Visst saknade både ledare och lägerdeltagarna
övernattningarna och allt vad det innebär,
men fördelarna, som att logistiken förenklades
avsevärt och att det innebar en större flexibilitet
för scouterna, var överraskande stora. Det blev
dessutom lättare att få ledare till lägret. När dag-

lägret skulle utvärderas landade ledarna i att det
här kan vara formen för kommande års läger.
Höstterminen är redan igång och man ser fram
emot ytterligare segling innan oktober kommer
och inomhussäsongen startar. Nyheter för
hösten är att nya sjöscouter ska välkomnas och
att några av de äldre sjöscouterna, de som nu
kallas ledarscouter, kliver in i en ledarposition.
Dessutom kommer de sjöscouter som går i
högstadiet att få en egen seglardag, ett välkommet initiativ då de annars lägger mycket tid
och energi på att finnas i båtarna som stöd för
de yngre seglarna. Det blir en händelserik höst
och erfarenheterna från sommarens läger ger
inspiration framåt.
ANNELIE ANDERBERG
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Equmenia under pandemin
Inte som vanligt men verksamheten igång

Gemenskap med distans på tonårsläget Rotad på Strandgården

En vanlig vecka samlas omkring 400
barn och unga i Equmeniakyrkan Fiskebäck och i Önneredsgården. Men
sedan coronarestriktionerna infördes
är inget som vanligt . Trots det har de
olika grupperna varit igång, läger
kunnat genomföras och konfirmation
hållas – men på ett annat sätt.
I början av mars tvingades Equmenia dra i
handbromsen. Hur gör man när Folkhälsomyndigheten sätter en maxgräns på 50 deltagare? Med stor flexibilitet och mycket god vilja
så började ledarna lägga ett pussel för att dela
upp grupper och lägga så många aktiviteter
som möjligt utomhus.
- Vi kände att det är viktigt att hålla i gång
verksamheten för att ge en stabilitet i vardagen
för barn och ungdomar, när så mycket annat
förändras. Jag tycker att vi lyckats väldigt bra
med den utmaningen och ledarna är helt
inställda på att klara även hösten, säger Sara
Kristensson, ordförande i Equmenia.
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50-gränsen har varit lättare att hålla för vissa
grupper än för andra, men gemensamt för all
verksamhet är att den måste uppfylla Folkhälsomyndighetens krav för att minska smittan.
För tonårsverksamheten har det bland annat
inneburit att man måste förhandsanmäla sig
till fredagskvällarnas samlingar.
- Tonår är en öppen verksamhet där folk
kommer och går under kvällen. Vi kan vara
betydligt fler än 50 personer, vilket inte varit
möjligt nu. Nu längtar vi verkligen efter att
kunna ses utan att ta hänsyn till distans och
antal, säger Anton Ahlmark, pastor med
inriktning på barn och unga.
De 47 konfirmanderna delades upp i två grupper som samlades vid olika tillfällen samma
kväll. Konfirmationshögtiden, som skulle
hållits i maj blev framflyttad till höstterminens
start och även då samlades konfirmanderna
gruppvis
Tonårslägret, tillsammans med Equmenia i
Sävedalen och Jonsered, blev åldersindelat så
att de yngre tonåringarna samlades måndag-torsdag och de äldre torsdag – söndag.

Osäker
höst för
RPG
När restriktionerna om att max
50 personer får samlas stängde
RPG sin verksamhet direkt. Det
ser inte ut som det blir några samlingar i tidigare form den närmaste tiden, säger Håkan Johansson
ordförande i RPG Fiskebäck/
Önnered.

- Det var ett fantastiskt läger och det kändes
väldigt roligt att vi kunde genomföra det, säger
Anton Ahlmark.
Inte heller scoutlägren har kunnat genomföras
på vanligt sätt. Spårascouts helgläger blev ett
dagläger och upptäckarscouts läger förkortades till en övernattning.
Ett annat exempel på hur verksamheten anpassats efter verkligheten är barnkyrkan som
flyttade ut till lekplatsen Nya Zeeland och blev
en aktivitet för hela familjen.
Hur höstterminen blir är svårt att veta något
om, men att den inte kommer att bli som
vanligt är Anton ganska säker på.
- Vi får fortsätta att anpassa vår verksamhet
men hoppas naturligtvis på en förändring. Jag
tror att det är viktigt att kyrkan kan erbjuda
både barn och äldre en gemenskap i den här
tiden när så många känner sig isolerade. Det
är ändå tryggt att veta att Gud alltid är med
oss, även om vi inte ses fysiskt.
CHRISTINA LARSSON

På onsdagar brukar Equmeniakyrkan
Fiskebäck fyllas med mellan 60 - 100 pensionärer som kommer för att äta lunch
och delta i ett varierat program. Men
vårterminen blev inte sig lik. Den sista
samlingen hölls 11 mars.
- Så gott som alla som deltar tillhör en
riskgrupp så det var enda alternativet,
säger Håkan Johansson.
Han befarar att det kommer att ta tid
innan allt blir som vanligt. Det sista vi vill
är att bli orsak till att smitta sprids, säger
han.
I början av september samlas ordförande
för alla RPG-föreningarna i Väst (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) för att se
om man kan skapa alternativa samlingar
med exempelvis mindre grupper.
- Det är många som känner sig ensamma
nu, särskilt om man är ensamstående.
Många har inte bil och vill inte åka
kollektivt på grund av smittorisken. I den
utsträckning det går tror jag att det är viktigt att möta fysiskt, men också att man
hör av sig till varandra via telefon.
Håkan Johansson ser fram mot att
RPG-träffarna ska komma igång igen.
Till dess så gäller det att göra det bästa av
situationen, konstaterar han.
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KALENDER
September
5/9

Lör 16:00 Konsten att leva!		
Det är inte du, det är vi. Gustav Fridolin.

6/9

Sön 10:00 Konfirmationshögtid. 		
Anton Ahlmark. Sång och musik.		
11:30 Konfirmationshögtid. 		
Anton Ahlmark. Sång och musik.		
11:30 Konfirmationshögtid. 		
Anton Ahlmark. Sång och musik.

7/9

Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.”

13/9 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år.
11:00 Gudstjänst via Facebook och Youtube.
Bön: bönesvar. Peter Baric. Bibelutdelning
till nya konfirmander. Sång o musik av Carl
Eksmo med flera.
14/9 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.”
20/9 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år. 		
Sön 11:00 Gudstjänst via Facebook och
Youtube. Bön: om helande. Daniel Demming.
Sång o musik av Musikledaren.
21/9 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.”
24/9 Tor 19:00 Konsten att leva! Den sårbara
familjen. Sofia Camnerin.
27/9 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år. 		
11:00 Festgudstjänst via Facebook och
Youtube. Bön: att säga som det är. Peter
Baric. Sång av barnkörerna.

5/10 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.”
11/10 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans-		
familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år.		
11:00 Gudstjänst via Facebook och Youtube.
Tacksägelsedagen. Liselotte J. Andersson.
Sång o musik: Källängens kapell.
12/10 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.
18/10 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år. 		
11:00 Installationsgudstjänst via Facebook och Youtube. Anton Ahlmark. Elin Alm
Regional kyrkoledare medverkar. Sång o
musik av Marcus Rubensson med flera.
19/10 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.
25/10 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år.		
11:00 Gudstjänst via Facebook och Youtube.
Peter Baric. Sång och musik av musikledaren.
26/10 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.
31/10 Lör 11:00 Allhelgonagudstjänst via Facebook och Youtube. Eva Erlandsson och Peter
Baric.

November

1/11 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år. 		
11:00 Gudstjänst via Facebook och Youtube.
Daniel Demming. Sång o musik av Tobias
Hedlund med flera.
2/11 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.

28/9 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.”

8/11 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år. 		
11:00 Gudstjänst via Facebook och Youtube.
Peter Baric. Sång o Musik av Barnkörerna
och Annika Hallberg o Eleonor Ackeby.

3/10 Lör 9:00 Basgruppsfrukost. Basgruppsfrukost
i Önneredsgården.

9/11 Mån 18:00 PULS. ”Träning, Andakt och
Gemenskap.

4/10 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år.
11:00 Gudstjänst via Facebook och Youtube.
Bön: att leva i bön. Daniel Demming.		
Sång o musik av Amanda Kruger med team.

15/11 Sön 10:00-10:45 Barnkyrkans familjevandring utomhus för de yngsta barnen
Barnkyrkan inomhus för barn 6-9 år. 		
11:00 Gudstjänst via Facebook och Youtube.
Anton Ahlmark. Sång o musik av Hanna
Vennman.

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

Petra & Camilla
Andersson

Ledigt
annonsutrymme.

Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

Kontakta Christina Larsson
0733-44 35 78,
mchristina.larsson@gmail.com

0705-66 32 20

Ledigt
annonsutrymme.
Kontakta Christina Larsson
0733-44 35 78,
mchristina.larsson@gmail.com

tel. 031-29 00 75

Handla online

shop.bovikmarin.se
Flytkläder och sjösäkerhet

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar 9-21
Mungårdsgatan 21
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA
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PREEM TYNNERED

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

Välkommen önskar

Tomas & Malin med personal

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

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

Ledigt
annonsutrymme.
Kontakta Christina Larsson
0733-44 35 78,
mchristina.larsson@gmail.com

Ledigt
annonsutrymme.
Kontakta Christina Larsson
0733-44 35 78,
mchristina.larsson@gmail.com
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Konsten
att leva

Under hösten inbjuder vi till tre
intressanta föreläsningar i Equmeniakyrkan Fiskebäck. Rubriken är
Konsten att leva. Vi vet ännu inte i
vilken form de kommer att hållas
– digitalt eller med fysisk närvaro,
eller både och. Mer information
kommer att finnas på församlingens hemsida: fiskeback.com.

24 september kl 18-19.30
Sofia Camnerin
Bitr. rektor Enskilda högskolan Stockholm

Sofia Camnerins tema den här kvällen är sårbara familjer. Hon kommer att berätta om sina
personliga erfarenheter av att vara förälder till
ett barn med särskilda behov. Sofia reflekterar
över de frågor som väcks under livets mörka dagar. Vad händer med gudstron i en livskris? Är
vi verkligen värdefulla i de vi är, inte i det vi gör?
Hur kan vi hitta mening och någon slags försoning med livet som det är, mitt i klimatkris och
psykisk ohälsa? Finns det en kraft i lidandet?

5 september kl 16 – 17.30
Gustav Fridolin
Tidigare språkrör för Miljöpartiet

Inför valet 2018 skrev Gustav Fridolin boken Det
är inte du, det är vi. Den handlar om ett samhälle
präglat av stress, egoism och avsaknad av solidaritet. Ett samhälle där vi har en tendens att sluta
oss istället för att engagera oss i våra medmänniskor. Dessvärre har utvecklingen fortsatt åt fel
håll sedan dess. Fridolin konstaterar att ”Världen behöver inte vara såhär. Vi kan göra något åt
den. Men då kan vi inte lägga hela ansvaret bara
som ett krav på oss själva. Vi måste göra något
tillsammans. När vi gör det är chansen stor att vi
också hittar en väg att känna oss lite mera som vi
vill. Och mycket mer hoppfulla inför framtiden.”

26 november kl 18-19.30
Charlotte Rörth
Journalist

Charlotte Rörth var inte en religiös eller andlig
sökare när Guds Son bokstavligen visade sig för
henne och talade till henne i en landsortskyrka i
Spanien. Erfarenheten kom som en mental och
fysisk blixt och tvingade henne att utvärdera sitt
moderna rationella liv. I boken Jag mötte Jesus.
En motvilligt troendes bekännelse berättar hon
hur hon sökte förklaringar till vad som hänt henne, en kritisk granskande journalist och ateist.

