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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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VÅGAR VI TRO PÅ ETT
NYTT LIV?

F

ör ett år sedan var det få som kunde
förutse ett så totalt annorlunda år som
det år vi fick. Under Corona pandemin
har mycket av det vi tagit för givet
ställts på ända, många av våra naturliga
reaktioner på kriser har fått omprövas. Där
det skulle varit naturligt att söka oss ännu
närmare vänner, familj och församling har vi
istället fått lära oss att avstå närhet av hänsyn
till vår nästa. Det är en komplex och paradoxal verklighet som vi på nytt har fått lära
oss att navigera i. Paradoxal, betyder skenbar
motsägelse och är ett bra ord för att beskriva
det senaste året.
När jag skriver dessa rader så är det en
gnistrande kall vinterdag ute, solen lyser
upp alltmer av våra dagar och även om det
är kallt så är det redan ljusare. Snart närmar
vi oss kyrkans största högtid Påsken! Även
påskveckan är fylld av paradoxer, Skärtorsdagens uppbrott och gemenskap kring den
sista måltiden, långfredagens kompakta
mörker och Påskdagens överväldigande ljus
och glädje.
Vi firar påsken som en påminnelse om att
Jesus gav sitt liv för oss, men också för att
Guds kärlek övervann döden och gav oss
ett nytt liv. Det är i långfredagens kompakta
mörker som vi kan ana ljuset som sedan triumferar på Påskdagen. Jag kommer ihåg hur
jag som nybliven pastor hade en dialog med
min äldre kollega och försökte få honom att
göra långfredagens gudstjänst i alla fall lite
ljusare. Han tittade oförstående på mig och
sa att det inte hjälper att blunda för mörkret,
det finns där ändå. Jag märker att för varje år
som går så påminner mörkret mig snarare
om behovet av ljus än behovet av att bortförklara mörkret.

Snarare så behöver vi se mörkret för vad det
är men också komma ihåg att ett enda litet
ljus kan skingra även det mest kompakta
mörker. Det tjänar inget till att försöka göra
mörkret lite gråare istället behöver vi föra
in ljuset och låta det förvandla mörkret till
skuggor. På samma sätt behöver vi inte vara
rädda för långfredagens lidande, för grunden
till det är Guds kärlek till oss. Likafullt kan vi
verkligen glädja oss åt Påskdagens uppståndelse som även gäller oss. Guds löfte i Johannesevangeliet kapitel 3 verserna 16 och 17:
Så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son, för att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty
Gud sände inte sin son till världen för att
döma världen utan för att världen skulle
räddas genom honom.
Vi behöver inte blunda för mörkret för att
ge plats åt ljuset. Istället får vi i påskhelgen
möta en kärlek som har övervunnit allt hat
och mörker och vill ge oss nytt liv. Välkommen att fira och sprida påskens budskap
tillsammans med oss i Equmeniakyrkan
Fiskebäck.

DANIEL DEMMING

Församlingsföreståndare
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Tro som bär igenom en

Linnea Classon och hennes döttrar Joline och Juni

Webbgudstjänster är bra men fyller
inte behovet att träffas fysiskt. Så
här i coronatider är det flera av församlingens så kallade BAS-grupper
som därför valt att ses utomhus för
att umgås och samtala.
I Equmeniakyrkan Fiskebäck finns ett 20-tal
BAS-grupper, som träffas regelbundet för att
äta en bit mat, dela livet och be tillsammans.
Vissa grupper träffas varje vecka, andra
mera sällan.
I en av grupperna finns Linnea Classon
och Samuel Fhager som tillsammans med
sina familjer träffas regelbundet ungefär en
gång i månaden. Båda menar att gruppens
betydelse och träffarnas innehåll har ändrats
sedan restriktionerna kom i spåren av
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pandemin och gudstjänsterna övergick till
att vara digitala. Till att börja med flyttade
samlingarna utomhus.
- Jag vet inte ens vad berget heter, det har
säkert ett riktigt namn, men vi kallar det för
BAS-gruppsberget, säger Linnea och skrattar. Det är en bra plats, barnen leker bland
träden medan vi föräldrar får möjlighet
att vara närvarande i det som sker under
samlingarna. Bara en gång har vi fått ställa
om helt. Vädret var uruselt, så vi träffades
på Zoom i stället.
Behovet att få fira gudstjänst tillsammans
ledde till att gruppen beslutade att ge sina
träffar med ett slags gudstjänstupplägg. De
sjunger tillsammans, någon delar något,
ibland något ur vardagen, ibland en text ur
en andaktsbok, och de avslutar samlingen
med att be tillsammans. Samuel berättar

FOTO: CAROLIN FREIHOLTZ

pandemi

BAS-gruppsträffarna uppskattats av
både barn och vuxna. På bilderna
familjerna Fhager och Natanaelsson.

att han med det nya upplägget tar ett större
ansvar än tidigare i gruppen.

gudstjänst tillsammans, att få vara stilla i
bön med andra.

- Både min fru och jag upplever att våra
personligheters styrkor och det vi kan har
kommit i funktion, säger han. Det har till exempel blivit självklart för mig att ta med mig
gitarren till samlingarna och leda musiken
när vi ses.

Linnea säger att hon redan tidigare hade
som vana att be under promenaderna, men då arbetsplatsen flyttades till
hemmets vrå blev lunchpromenaden en
viktig rutin. Med det kom också de längre
samtalen med Gud att bli en del av den
dagliga vanan.

Även om både Linnea och Samuel uttrycker
att BAS-gruppen har blivit viktigare för dem
än någonsin menar båda att trons uttryck i
vardagen är det som håller gudsrelationen
levande.
- Det kanske blir konstigt att säga det, men
om jag får välja mellan att bli fråntagen mina
dagliga samtal med Jesus eller gudstjänsten,
så väljer jag det senare, säger Samuel skrattande. Med det sagt längtar jag efter att få fira

- Men även sociala medier har kommit att
spela en större roll, menar hon. När jag
kollar Instagram och inlägg från kyrkan
dyker upp påminns jag om tron vi delar
och sammanhanget jag är en del av. Att få
se varandra, lyssna på varandra och få tro
tillsammans även i den digitala världen,
det är också gemenskap.
ANNELIE ANDERBERG
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Pilgrimsvandra i

Under våren inbjuder Equmeniakyrkan till tre korta pilgrimsvandringar
i Göteborgstrakten. Pilgrimsvandring är en yttre och inre vandring
där själva vandringen är viktigare
än målet.
I juni 2020 var tanken att Equmeniakyrkan
skulle anordna en pilgrimsvandring i Åre.
Men coronapandemin satte stopp för planerna. Istället gjordes en kortare vandring
i Öjared som blev så uppskattad att det nu
är dags för en repris. Inplanerade datum får
våren är 20 mars, 24 april och 22 maj.
-Vi har ännu inte bestämt var vi ska gå
men räknar med att en av vandringarna
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blir en ny Öjaredsvandring. Den kändes
lagom lång med åtta – nio kilometer under
fem timmar. Vandringen startades med
morgonandakt och avslutades med andakt
i Öjareds kapell. Ungefär samma upplägg tänker vi för vårens vandringar. Man
behöver inte vara en van vandrare eller ha
någon speciell utrustning förutom ett par
bra skor, säger pastor Peter Baric som leder
vandringarna.
Själva vandringen blir målet, med tid både
för samtal och för tystnad för egna tankar.
Erfarenheten från förra årets vandring är att
det blev en bra balans. Deltagarna uppskattade att få prata med varandra, men också
att i tystnad få fundera över frågan ”vad i
ditt liv är du tacksam för”.

närområdet
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Under det gångna året när social distansering och karantän blivit en vardag för de
flesta har promenader och vandringar blivit
ett sätt att bryta isoleringen. Vackra dagar
har det varit trångt på vissa vandringsleder
och promenadstråk.
- Det känns som om vandrandet har blivit
en ventil där man hämtar nya krafter för
att orka lite till. Förhoppningsvis är det en
erfarenhet som vi kommer att bära med oss
när allt detta tar ett slut, säger Peter Baric.

Peter Baric vandrar själv så ofta
han hinner - inte så ofta i grupp
utan mest ensam i naturen som
han tycker har en läkande inverkan.
- Att bara få vara i nuet och ta
in ljud och dofter ger ro i själen
och hjälper oss att släppa stress
och prestationskrav. Den fysiska
vandringen påminner oss också
om att hela livet är en vandring med olika utmaningar. Att
pilgrimsvandra tillsammans med andra kan ge en
extra dimension genom att man delar upplevelsen
och får tid att samtala om tankar man bär på.
Pilgrimsvandringar har blivit allt mer populära
under senare år. Det finns en mängd olika leder i
Sverige och i andra länder. Förr handlade vandringarna om att tillbe helgon, men idag vandrar
de flesta av andra skäl. Många upptäcker det
speciella i att kombinera fysisk aktivitet samtidigt
som man tar tillfället i akt till stillhet och naturupplevelser.

Nu finns det också möjlighet att dela
promenaden med en pastor. Församlingens
pastorer bjuder in till promenadsamtal där den som vill kan
bestämma både vart promenaden ska gå och innehållet i
samtalet – antingen om väder
och vind eller djupare frågor.
Intresserad?
Ta kontakt med Peter Baric via
mobil 0734-290493 eller e-post:
peter.baric@fiskeback.com.
CHRISTINA LARSSON

MER OM PILGRIMSVANDRINGAR
Mer information om vårens planerade
pilgrimsvandringar kommer att finnas
på församlingens hemsida
www.fiskeback.com
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KALENDER
Mars

10/3 Ons 18-20 Nattvardsandakter. Önneredsgården
15/4
11/3 Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
18/4
14/3 Sön 11:00 Gudstjänst. Sånger som bär.
Predikan Johanna Bjurenstedt. Sång och musik
Marcus Rubensson m.fl.			
14-16 Nattvardsandakter
17/3 Ons 18-20 Nattvardsandakter. Önnereds22/4
gården
24/4
18/3 Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
25/4
20/3 Lör 10-15 Pilgrimsvandring
21/3 Sön 11:00 Festgudstjänst. ”Guds mäktiga
verk”. Predikan Eva Erlandsson. Sång och musik
Barnkörerna. Sänds via Facebook och 		
Youtube.				29/4
14-16 Nattvardsandakter
24/3 Ons 18-20 Nattvardsandakter. Önneredsgården
2/5
25/3 Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
27/3 Lör 18:30-20 Earth Hour. Föredrag och
vegetarisk soppa. Lena Bergström.		
20:30-21:30 Earth Hour. Gudstjänst. Lena
6/5
Bergström och Niklas Ekberg.
9/5
28/3 Sön 11:00 Gudstjänst. Palmsöndagen.
Predikan Lena Bergström. Sång o Musik Carl
Eksmo med flera. Sänds via Facebook och
Youtube.				
14-16 Nattvardsandakter
13/5
31/3 Ons 18-20 Nattvardsandakter. Önnereds16/5
gården

Predikan Daniel Demming. Sång o Musik av
Källängens kapell. Sänds via Facebook och
Youtube.
Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
Sön 11:00 Gudstjänst. Livet vi längtar efter.
Predikan Åsa Kristensson. Sång och Musik av
Josefine Rodenteg. Sänds via Facebook och
YouTube.				
18:00 Konsert med Therese Fredenwall &
Steph McCleod tillsammans med Erikshjälpen.
Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
Lör 10-15 Pilgrimsvandring
Sön 11:00 Gudstjänst. Livet vi längtar efter.
Predikan Joakim Hagerius. Sång och Musik
Carl Eksmo med flera. Sänds via Facebook och
YouTube.
Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom

Maj

April

20/5
22/5
23/5

2/4

27/5
30/5

1/4

4/4
8/4
11/4
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Tor 19:00 Gudstjänst. Skärtorsdag. Predikan
Peter Baric. Sång o Musik av Sandra och
Samuel Bäckrud. Sänds via Facebook och
Youtube.
Fre 11:00 Gudstjänst - Långfredag. Predikan
Eva Erlandsson. Sång o Musik av Marcus
Rubensson med flera. Sänds via Facebook och
Youtube.
Sön 11:00 Gudstjänst. Påskdagen. Predikan
Anton Ahlmark. Sång o Musik av Niklas
Ekberg. Sänds via Facebook och Youtube.
Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
Sön 11:00 Gudstjänst. Livet vi längtar efter.

Sön 11:00 Gudstjänst. Livet vi längtar efter.
Predikan Anton Ahlmark. Sång o musik av
Sandra o Samuel Bäckrud. Sänds via 		
Facebook och YouTube.
Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
Sön 11:00 Gudstjänst. Livet vi längtar efter.
Predikan Eva Erlandsson. Sång o musik av
Marcus Rubensson. Sänds via Facebook och
YouTube.
Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
Sön 11:00 Gudstjänst. Predikan Anton 		
Ahlmark. Sång o musik Niklas Ekberg med
flera. Sänds via Facebook och YouTube.
Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
Lör 10-15 Pilgrimsvandring
Sön 11:00 PingstGudstjänst. Predikan Daniel
Demming. Sång och Musik Carl Eksmo med
flera. Sänds via Facebook och YouTube.
Tor 19:00 Kvällsmöte på Zoom
Sön 11:00 Gudstjänst. Predikan Peter Baric.
Sång o Musik av Källängens kapell. Sänds via
Facebook och YouTube.

Juni
6/6

Sön 11:00 Gudstjänst. Predikan Anton 		
Ahlmark. Sång o Musik Niklas Ekberg. Sänds

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

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

0705-66 32 20

tel. 031-29 00 75

Handla online

shop.bovikmarin.se
Flytkläder och sjösäkerhet

Vill du annonsera? Kontakta mchristina.larsson@gmail.com
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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

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

Petra & Camilla
Andersson

Vill du annonsera?
Kontakta mchristina.larsson@gmail.com
Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp med att handla?
• Kom till ICA Nära Fiskebäck mellan kl. 10-12 på tisdagar och/eller kl. 17-18:30 på torsdagar.
• Stanna utanför. Kyrkornas volontärer möter er utanför butiken.
• Ha med dig en tydlig och utförlig lista på vad du behöver ha handlat.
• Volontärerna handlar åt dig medan du väntar utanför, och kommer ut med varorna till dig.
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Glädje över lättnader
för Equmeniagrupperna
Vi är väldigt glada över Folkhälsomyndighetens ändrade regler
som innebär att det nu går att ha
fritidsaktiviteter för barn och unga
födda 2002 och senare. Det gör att
vi kan börja ha Tonår i kyrkan igen
för ungdomar på högstadiet och
gymnasiet. När de skärpta restriktionerna kom under hösten gjorde
vi om så att Tonår blev digitalt via
Zoom, men nu känns det kul att
kunna välkomna ungdomarna till
kyrkan igen!
Vi kan även ha konfirmationen i
kyrkan igen vilket känns jättebra.
Jag märker på ungdomarna att de
längtar efter att träffas. Zoom kan
inte riktigt ersätta det fysiska mötet
med kompisar och ledare. Det blir
så mycket bättre, roligare och mer
meningsfullt att kunna ses.
Flera av våra andra grupper i Equmenia siktar på att dra igång verksamheten efter sportlovet och då

träffas utomhus i så stor utsträckning
som möjligt. Under ett normalt år
brukar vi ha många läger under våren och sommaren. I år får vi avvakta och se om de går att genomföra.
Vi planerar och hoppas till exempel
kunna ha ett sommarläger vecka 32
på Strandgården. Jag är väldigt glad
och stolt över alla ledare som ställer
upp, ser möjligheter, tänker klokt och
är så bra förebilder för våra barn
och ungdomar.
Vi har många olika verksamheter i
Equmenia i Fiskebäck och Önnered.
De olika grupperna har olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet, utifrån ålder, plats, storlek på
grupp, tid på dygnet med mera. För
samlad information, se
https://fiskeback.com/
blog/2020/03/12/coronaviruset/

Anton Ahlmark

Ungdomspastor
Equmeniakyrkan Fiskebäck

