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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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EN OKÄND VÄRLD

D

e senaste veckorna har jag tagit tag i
tanken att vi kanske skulle skaffa katt.
Jag växte upp med katt och tycker det
är ett mysigt inslag i ett hem. Jag vet
också att inte alla människor är lika förtjusta
i katter och att hundförsäljningen under
pandemin har ökat markant. Jag är mer en
kattmänniska än en hundmänniska.
Nåväl, för att närmare undersöka och
eventuellt få tag på en katt började jag med
att söka på katt, på en välkänd sida för
privatannonser. Det tog inte lång tid förrän
jag insåg att jag klev i in i en värld jag inte
tidigare kände till. I annonserna fick jag reda
på att det finns väldigt många olika raser och
att priserna för dessa kan vara variera stort.
Sedan upptäckte jag att man numera har
chip på sina katter för att kunna spåra dem
om de försvinner och hittas. Vilken smart
idé! Andra ord jag lärt mig är avmaskad och
vaccinerad. Detta är ord som jag inte kände
till när vi hade katt på 70-talet i Gunnilse.
Då katten som ska bo hos oss ska vara en
utekatt bör den enligt gällande regelverk
numera även vara kastrerad. Mycket har
hänt sedan jag senast levde med en katt i
min närhet.
Tänk om det är på samma sätt med kyrkan?
Att man någon gång under sin uppväxt hade
kontakt med en kyrka på något sätt och att
det man minns från den tiden helt sätter
standarden för vad man tänker kring kyrka
även idag? Tänk om kyrka är så mycket mer
än det minne man bär på? Det enda sättet att
ta reda på det är att aktivt komma i kontakt

med en kyrka genom att delta i det som
händer där. Just nu är det högst begränsat
men vi hoppas på en höst som möjliggör fler
mänskliga möten.
I Equmeniakyrkan Fiskebäck jobbar vi
ständigt med frågan om hur man är kyrka på
bästa sätt i den tid som är. Förutsättningar
förändras och samhället vi lever i utvecklas
på olika sätt. Om det är så att du bär på ett
gammalt minne av vad kyrka är så vill jag
uppmuntra dig till att ta chansen att ta reda
på om det är som förr eller om det under
årens lopp har utvecklats och förändrats.
Tänk om det är som att kliva in i en värld
du trodde du kände till men som är mer än
minnet du bär på? Det kan ju även vara så
att du själv har förändrats och det kan också
påverka mötet med en ny värld.
Önskar dig en välsignad sommar!
/Peter Baric

PETER BARIC

Omsorgspastor
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Stora utmaningar
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men nu lättar det

Folkhälsomyndighetens restriktioner har gjort att det bara har fått vara 8 personer på plats i kyrksalen, men gudstjänsterna har
nått ut till fler eftersom de sänts digitalt.

En vanlig vecka myllrar det av liv i
Equmeniakyrkan Fiskebäck. Barn,
ungdomar och vuxna som kommer
och går till möten och aktiviteter.
Men det senaste året har varit allt
annat än vanligt. Pastor Daniel
Demming talar om saknad, ensamhet men också om nya möjligheter.
Vem hade kunnat ana att det skulle bli så
långvarigt när de första restriktionerna kom
om begränsat antal besökare i gudstjänster
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och andra samlingar. Från fullsatt kyrka på
söndag förmiddag har det tillåtna besöksantalet under lång tid varit 8 personer.
- Det känns jättebra att vi nu kommer att
kunna öppna upp för 50 personer, inte
minst med tanke på sommarens gudstjänster som vi har tillsammans med Fiskebäckskyrkan, säger Daniel Demming.
När restriktionerna kom ställdes alla gudstjänster om och blev digitala. Ny teknisk
utrustning köptes in för att göra sändningarna bättre.

under pandemin
- Vi ser att
det är ganska många
som deltagit i
gudstjänsterna,
delvis andra än
som kommer
fysiskt till kyrkan i vanliga
fall. Det är
en av de bra
sakerna som
trots allt kommit ut av detta
Daniel Demming
och vi kommer
att fortsätta att
sända våra gudstjänster digitalt.
Men det är svårt att skapa känslan av gemenskap via en skärm. Det är heller inte alla i den
äldre generationen som har tillgång till den
nya tekniken.
- De äldre har haft de särskilt svårt under
den här perioden eftersom de har varit en
riskgrupp som heller inte ska ta emot besök.
Nu när de är vaccinerade håller vår omsorgspastor, Peter Baric, på att besöka alla äldre i
församlingen.
Men det är inte bara de äldre som känt sig
ensamma, konstaterar Daniel Demming. Det
är många som saknar den ”sociala bubblan”.
Under året har han och övriga anställda haft
ganska många ”promenadsamtal” som erbjudits till den som vill röra på sig och samtidigt
ha någon att prata med.

tröskeln till ett samtal med en pastor är för
hög men har tagit chansen att få samtala
om frågor som ”är det här det jag ska göra
i resten av mitt liv?” Vi kommer att fortsätta att erbjuda sådana promenadsamtal
även när pandemin är över.
För församlingens anställda har det varit
stora utmaningar att ställa om, hitta nya
vägar och finnas till för människor som på
ett särskilt sätt behöver det. I den omställningen har de hittat stöd i kolleger i andra
församlingar. Daniel Demming uppskattar det fina ekumeniska samarbetet med
pastorerna i närområdet, men också det
stöd som Equmeniakyrkan nationellt gett.
Bland annat har pastorerna i de åtta största
församlingarna i Equmeniakyrkan haft
regelbundna zoom-möten för att inspirera
varandra och dela med sig av praktiska
råd.
Det Daniel Demming framför allt nu ser
fram mot är helheten när alla åldrar möts
i kyrkan till gudstjänst, gemenskapen i
grupper och kring kyrkkaffet, spontana
möten som inte blivit av under lång tid.
- Även om inte allt blir som vanligt går det
i rätt riktning, konstaterar han.
CHRISTINA LARSSON

- Det har varit flera som annars tycker att
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Kerstin vill leva ut
Hon kommer direkt från finalen
av Handlingshjälpen, där hon har
varit ett känt ansikte. Hon sprudlar. Mötet med andra människor
lägger Kerstin Horgby stor vikt
vid.
I sex år har Kerstin varit ordförande i
Equmeniakyrkan Fiskebäck och under
drygt ett år har pandemin påverkat församlingens verksamhet och gemenskap.
Hon berättar att det, trots allt, har gått
bra.
- Vi har en fantastisk personalgrupp som
är flexibla i sitt sätt att arbeta. När nya
direktiv har kommit har de snabbt funnit
sätt att förhålla sig till dem. En del av det
vi har börjat med under pandemin kommer vi hålla fast vid även när den är över,
som att webbsända gudstjänsterna.
Till vardags är Kerstin poliskommissarie,
om söndagarna är hon en av de som,
med värme, glädje och entusiasm välkomnar barnen till barnkyrkan. Till stor
del är det fullkomligt skilda världar, men
hon ser också att de hänger ihop.
- Det händer då och då när jag stöter på
någon som hamnat på fel sida lagen. Det
kan finnas långa perioder mellan de begångna brotten och när vi pratar om hur
det kommer sig kan det krypa fram att
”Jo, jag tänkte då på vad den där tanten
sa i söndagsskolan när jag var liten…”.
Då förstår jag hur viktig barnkyrkan
kan vara även när barnet vuxit upp. Jag
kanske aldrig får se frukten av det jag sår,
men jag sår ändå.
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Själv växte hon upp tillsammans med
sina föräldrar och fyra syskon i Tranås.
Tron kom med modersmjölken, men under tonåren hade hon ledare i Missionskyrkan som ställde brännande frågor.
”Vad tror du på? Varför tror du så?” Vid
16 års ålder visste hon svaren och hon
beslutade sig för att tro på Jesus.

Hennes mamma såg till att deras hem
var öppet för de som behövde en säng att
sova på eller ett mål mat i magen. Det var
inte alltid okomplicerat, men det formade Kerstin. Hon har en glädje i bredden
av människorna hon möter genom sitt
arbete och församlingen, men också tack
vare engagemanget hon har i Reningsborg. Det är så hennes tro tar sig uttryck,
i det oförtrutna engagemanget att göra
det bättre för människor.
Barnhuset är en av de saker Kerstin har
åstadkommit under hennes yrkesverksamhet, något som ligger henne varmt
om hjärtat. Syftet med det är att barn
som ska höras bara ska behöva göra det
vid ett tillfälle, med tjänstemän från olika
instanser på plats i samma rum. Det är
10-15 år sedan det hela sjösattes och det
har blivit en viktig pusselbit på vägen att
utreda brott mot barn.
På frågan om vad bredden i de olika
sammanhang hon finns med på berättar om henne funderar hon innan hon
svarar:
- De berättar om ett engagemang, att jag
gillar människor och platser där man får
visa sig svag. Oavsett var jag är, om det är
i polishuset, i Barnhuset, i kyrkan eller på
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sin tro i handling

Kerstin Horgby är poliskommissarie, ordförande i Equmeniakyrkan, engagerad i barnkyrkan och i Reningsborg. Hon vill
förmedla värme i mötet med andra människor i de sammanhang hon finns.

Reningsborg vill jag förmedla en värme i
mötet med den andra människan.
När hon kom till dåvarande Missionskyrkan, numera Equmeniakyrkan, för
första gången kände hon att hon hade
hittat hem, att detta skulle bli hennes

församling. Så blev det. 30 år senare är
hon kvar och hennes glädje i kyrkan har
inte klingat av.
ANNELIE ANDERBERG
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Handlingshjälpen behövs inte längre

Under mer än ett år har personer i riskgrupper fått hjälp att handla vid ICA Nära. Det har skapats en god stämning bland
volontärer och handlande.

Sedan i mars 2020 har personer i
riskgrupp kunnat få hjälp av volontärer från kyrkorna i Fiskebäck
att handla. Nu avslutas Handlingshjälpen med en fika för kunder och
volontärer vid Equmeniakyrkan
som ett tack till alla inblandade.
Hur länge kan ni hålla på med detta? Det
har varit den återkommande frågan från
dem som kommit till ICA Nära för att få
hjälp med handlingen på tisdagar och torsdagar. Svaret har varit detsamma: Så länge
det behövs!

så trevligt att komma hit och prata med
folk, säger Lena Nyström.
Hon läste i församlingsbladet om möjligheten
att få hjälp med handlingen. Varje vecka i ur
och skur har hon varit en trogen kund under
året som gått.
- Det har varit så fantastiskt så jag tror inte det
är sant. Vi som kommit hit och fått hjälp att
handla har lärt känna varandra. Det har blivit
mycket prat om pandemin och vaccinet som
vi väntat på men också om mycket annat.

Nu när de flesta är fullvaccinerade behövs
Handlingshjälpen alltså inte längre.

Lena berömmer volontärerna som troget har
funnits på plats. En av dem är Per Brodén
som varit engagerad under nästan hela perioden.

- Det kommer att bli tomt för det har varit

- Jag tyckte att jag kunde göra en insats
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jag ju inte alla de här
trevliga människorna
och jag måste handla
själv.

Per Brodén var en av alla volontärerna i Handlingshjälpen.

eftersom jag hade tid och inte tillhörde någon
riskgrupp. Det har känts meningsfullt och
socialt även för mig, säger han.
Birgitta Damberg tycker att volontärer och
de som regelbundet handlat på tisdagar och
torsdagar har blivit som en familj.
- Det är härligt att vi nu fått tillbaka lite av vår
frihet, men samtidigt lite jobbigt. Nu träffar

Det var Tomas Renström, som tillsammans med sin fru Karin driver ICA Nära
Fiskebäck, tog kontakt
Tomas Renström, som driver
med Equmeniakyrkan
ICA Nära tillsammans med
sin fru Karin, tog initiativet till och Fiskebäckskyrkan
Handlingshjälpen.
med frågan om att
starta Handlingshjälpen. För varje vecka som volontärerna funnits
på plats utanför hans butik har han skickat
1000 kronor till Räddningsmissionen. Det
blev i slutändan omkring 60 000 kronor.
- Handlingshjälpen har fungerat väldigt bra
och varit mycket uppskattat. Jag har stått i
butiken och tittat ut på de som väntat på att få
sina varor och sett hur alla pratar och har det
trevligt. Det är fint att vi har kunnat göra det
här tillsammans med kyrkorna i Fiskebäck,
säger Tomas Renström.
CHRISTINA LARSSON

Handlingshjälpen

När handlingshjälpen nu avvecklas vill vi
välkomna alla som fått hjälp att handla och alla
volontärer till en stunds gemenskap och fika
Vi träffas 22 juni kl 11 på Equmeniakyrkans altan
Välkommen
Equmeniakyrkan Fiskebäck, Fiskebäckskyrkan, ICA Nära Fiskebäck
9

FOTO: CAROLIN FREIHOLTZ

Ett annorlunda konfaår

Konfirmandernas sedvanliga redovisning som brukar presenteras inför släkt och vänner blir inte av i år. Istället spelades en digital
redovisning in i form av ett drama som kan ses av familjerna.

Konfirmationen blev inte riktigt vad
kusinerna Melvin och Matheus Adler
hade trott. Coronan kom emellan.
Visserligen har det mesta av konfaundervisningen skett på plats men
när restriktionerna var som hårdast
träffades konfirmanderna via Zoom.
Melvin och Matheus är två av årets 26 konfirmander. De är nöjda med året, trots att en del
av undervisningen skett digitalt.
- Vårterminen har varit roligare eftersom vi
har kunnat träffas mera. Det är inte samma
sak att sitta hemma framför skärmen, säger
Melvin.
På frågan om varför de ville konfirmeras så
svarar båda att föräldrarna tyckte att de skulle
göra det.
- Och mormor och morfar, tillägger Matheus.
Men vi ville ju själva också.
De säger att de lärt sig mycket om kristen tro,
men har också uppskattat att man även pratat
om annat.
- De har ju inte bara handlat om Bibeln utan
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också om vad som händer i världen och hur
man mår. Det har känts lite bra att få göra det
nu när många varit isolerade, säger Matheus.
Konfirmanderna ska delta i ett visst antal
gudstjänster under konfatiden. Även det har
fått ske digitalt. Enda fördelen har varit att de
sluppit att gå upp tidigt på söndag förmiddag,
konstaterar killarna.
Pandemiåret har inneburit en stor utmaning
för ledarna som fått planera och planera om
allt efter hur hälsomyndigheternas rekommendationer har skiftat.
- Vi har försökt ställa in så lite som möjligt
men ändå göra samlingarna så bra och säkra
som möjligt, säger ungdomsledare Hannah
Aspenes.
Konfaåret avslutas med en konfirmationshögtid 5 september. Det blir två gudstjänster och
förhoppningen är då att det ska vara möjligt
att samlas i kyrkan.
- Vi är glada över att så många valt att konfirmeras, 26 ungdomar, ett så märkligt år som
detta. Det har varit en väldigt härlig grupp
ungdomar, säger pastor Anton Ahlmark.
CHRISTINA LARSSON
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Nya utmaningar för Anton och Hannah
Hösten kommer att innebära stora
förändringar för Equmeniakyrkan Fiskebäck. Två av medarbetarna, Anton
Ahlmark och Hannah Aspenes, har
valt att gå vidare till nya utmaningar.
Både Hannah och Anton Ahlmark började arbeta i vår församling 2019. Hannah anställdes
som ungdomsledare och Anton som pastor
med särskilt ansvar för barn och unga. Nu
kommer alltså båda att avsluta sina tjänster för
att gå in i nya uppgifter.
Anton flyttar tillbaka till Stockholm och blir
en av pastorerna i Centrumkyrkan i Sundbyberg. För Hannahs del är det i dagsläget lite
mer osäkert vad hon kommer att göra.
Anton säger att det känns tråkigt att lämna
församlingen. Han och hans fru Elin har trivts
väldigt bra och det är med visst vemod de nu
lämnar alla som de älskar.
- Elin och jag har funderat mycket på hur vår
framtid kommer att se ut och vad Gud kallar
oss in i. Det har lett oss fram till det här beslutet, säger han.
Anton tycker att det har varit en ära att få vara
pastor i den församling han vuxit upp i.

- Jag har fått vara barn, ungdom, ung vuxen
och pastor här och är väldigt tacksam för den
här församlingen. Jag kommer sakna alla möten med människor, samtal om tron och livet.
För mig är Fiskebäck en kyrka för hela livet
och det har varit fantastiskt att ha fått ta mina
första steg som pastor ”på hemmaplan”.
Hannah Aspenes vet ännu inte helt säkert hur
hösten kommer att se ut, men hon har sökt en
pastorsutbildning på Akademien för Ledarskap och Teologi i Göteborg.
- När jag kom hit för två och ett halvt år sedan
var jag ganska osäker på hur jag skulle vara
som ungdomsledare. Men genom att finnas
med i de olika grupperna har jag fått lära
mig efterhand. Dessutom har jag även gått en
ungdomsledarutbildning och jag har fått stort
stöd både från kollegiet och från församlingsmedlemmar. Idag känner jag mig trygg i min
roll som ledare.
Från sin tid i Fiskebäck tar hon med sig en
massa erfarenhet, nyfikenhet och många
vänner.
- Trots att jag avslutar min tjänst här klipper
jag inga band. Här finns så många jag tycker
om och jag känner mig välkommen tillbaka.
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KALENDER
Juni

13/6 Sön 11:00 Gudstjänst. Tema ”Kallelsen till
Guds rike”. Predikan Daniel Demming. Sång
och Musik Josefine Rodenteg. Sänds via Face
book och YouTube och för personer i kyrkan.
20/6 Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst i
Fiskebäckskyrkan. Tema ”Att lämna nätet”.
Matteus 4:18-22. Predikan Anton Ahlmark.
Sång och musik Viktor Alnervik.
23/6 Ons 11:00 Bibelsamtal i Fiskebäckskyrkan.
Anna Ahlström.
27/6 Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst i
Equmeniakyrkan Fiskebäck. Tema ”Predikan på
berget”. Predikan Anna Ahlström. Sång och
musik Olga Hogedal och Britt-Marie Hermansson.
30/6 Ons 11:00 Bibelsamtal i Equmeniakyrkan
Fiskebäck. Daniel Demming.

Juli
4/7

7/7
11/7

14/7
18/7

21/7
25/7

28/7
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Sön 11:00 Gemensam sommargudstjänst
i Fiskebäckskyrkan via församlingarnas digitala
kanaler. Tema ”Utsänd - som får bland var
gar”. Matteus 10:7-16. Predikan Daniel
Demming. Sång och musik Emelie Johansson.
Ons 11:00 Bibelsamtal i Fiskebäckskyrkan.
Samuel Gunnarsson.
Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst i
Equmeniakyrkan Fiskebäck via församlingarnas
digitala kanaler. Tema ”Vad gick ni ut i öknen
för at se?”. Matteus 10:7-16. Predikan . Sång
och musik av Källängens kapell.
Ons 11:00 Bibelsamtal i Equmeniakyrkan
Fiskebäck. Inger Hjertén.
Sön 10:00 Gemensam nattvardsgudstjänst
i Fiskebäckskyrkan via församlingarnas digitala
kanaler. Tema ”Vem säger du att jag är?
Matteus 16:13-17 Predikan Inger Hjertén. Sång
och musik Ester Backman.
Ons 10:00 Bibelsamtal i Fiskebäckskyrkan.
Bengt Axelsson.
Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst i
Equmeniakyrkan Fiskebäck via församlingarnas
digitala kanaler. Tema ”Jag förlåter dig”
Matteus 18:21-22 Predikan Bengt Axelsson.
Sång och musik Markus Rubensson och
Britt-Marie Hermansson.
Ons 10:00 Bibelsamtal i Equmeniakyrkan
Fiskebäck. Peter Baric.

Augusti
1/8

4/8
8/8

15/8

22/8
29/8
		

Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst i
Fiskebäckskyrkan via församlingarnas digitala
kanaler. Tema ”Vilka är du utvalda?” Matteus
22:1-14 Predikan Peter Baric. Sång och
musik.
Ons 11:00 Bibelsamtal i Fiskebäckskyrkan.
Bengt Axelsson.
Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst i
Equmeniakyrkan Fiskebäck via församlingarnas
digitala kanaler. Tema ”Mygg och kameler”.
Predikan Markus Löveborn. Sång och musik
Josefin Wijk med flera.
Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst i
Fiskebäckskyrkan via församlingarnas digitala
kanaler. Matteus 28:1-8 Predikan Tomas Hammar. Sång och musik Annica Olsson, Mandas.
Sön 11:00 Gudstjänst. Tema ”Friheten i Kristus.” Predikan Daniel Demming. Sång och
Musik.
Sön 9:00 Dopgudstjänst i Ganlet
11:00 Uppstartsgudstjänst. Predikan Anton
Ahlmark. Sång och Musik.

September
5/9

Sön 10:00 KonfirmationsGudstjänst. Predikan
Anton Ahlmark. Sång o musik Niklas Ekberg
med flera. Sänds via Facebook och YouTube.
Sön 12:00 KonfirmationsGudstjänst. Predikan
Anton Ahlmark. Sång o musik Niklas Ekberg
med flera. Sänds via Facebook och YouTube.

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
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SOMMARKYRKA 2021
Även i år kommer Equmeniakyrkan Fiskebäck och
Fiskebäckskyrkan att ha gemensamma gudstjänster
och bibelsamtal under perioden 20 juni – 15 augusti.
Tema och texter utgår från Matteus evangelium och
församlingens pastorer och musiker medverkar i
samlingarna. Gudstjänsterna sänds även digitalt.
Varje söndag släpps även ett digitalt avsnitt med
Barnkyrkan. Dessa kan man hitta på församlingens
YouTube-kanal och Facebooksida.
För närmare information se kalendariet i detta församlingsblad.

FOTO: SAMUEL WIJK

Välkommen!

