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Läs Markus i höst • BLi voLontär  
i agape • DaviD engageraD LeDare.

Välkommen
Daniel 
Demming!



Fiskebäcks Missionskyrka
Citrusgatan l6 
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

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

För bokning av Önnereds- 
gården, kontakta Ragnhild  
Jennerhav på 0704-80 35 42.

För bokning av kyrkan kontakta 
kyrkans expedition.

4230 är Fiskebäck  
missionsförsamlings nummer  
i Equmeniakyrkan.

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: Sms:a till nr 72980:
50 kr: Fmk50
100 kr: Fmk100
200 kr: Fmk200
Swisha till nummer 1232684132.

Johanna BuLLer
UngdomspastorVILL DU GÅ MED I FÖRSAMLINGEN? Det innebär inte bara att man får sitt namn i en matri-

kel. 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 Fiskebäcks 
Missionskyrka 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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Allt stort börjar i det lilla
ensommaren är snart förbi och 
det är dags att gå in i hösten med 

allt vad det innebär. Skolstarter, 
arbete, mamma/pappaledighet 
mm. Jag har alltid gillat höstter-
minens start. Ända sedan jag var 

barn. För då började det nya skolåret 
och man fick köpa nytt bänk-/ och bok-

papper, nya pennor och block. Den klara 
höstluften tycker jag har en känsla av ren-
het, klarsynthet och nya möjligheter. Man 
får lite vända blad och börja om. Som ett 
bonusnyår. Vad vill du släppa från året 
som gått? Vad vill du ge rum för i höst? 
”Leta inte efter det stora, gör bara små sa-
ker med stor kärlek/…/ Ju mindre saken 
är, desto större måste vår kärlek vara.”
Det är Moder Teresas ord. Hon som 
grundade kärlekens missionärer i Indien 
som lägger all sin tid och kraft på att 
hjälpa, ta hand om och älska de allra mest 
utslagna och utstötta i samhället. Det gör 
de än idag. Detta är deras sätt att visa att 
Jesus älskar. Att Gud är en älskande Gud. 
Hon har också sagt att: ”Jag måste föra 
ljuset till de fattiga och de fattiga till 
ljuset/…/ Jag måste gå in i mörkret.” 
När man ser på Moder Teresas liv så kan 
man först slås av en känsla av att hennes 
sätt att leva är fullkomligt ouppnåeligt. 
Men väntar man lite så inser man att det 
kanske visst är möjligt. För det Moder 
Teresa ofta talade om var de små vardag-
liga handlingarna. Att det är dem vi skall 
sträva efter att göra med stor kärlek. 
Det är lätt att förakta små handlingar och 
tro att de inte gör någon skillnad. Men 
det gör de. Moder Teresa har också sagt: 

”Om du vill förändra världen, gå hem och 
älska din familj.” Allt stort börjar alltid i 
det lilla, i det som är nära. Kanske är det 
något att öva sig i extra under hösten som 
kommer. I en tid som präglas så mycket 
av hat, rädsla och oro, låt oss göra mot-
stånd genom att öva oss i att istället älska; 
oss själva, vår familj och vänner och dem 
som finns runt oss. Det vill jag göra. 
Att älska är allt annat än fluffigt och put-
tinuttigt. Det är kraftfullt, uppoffrande 
och det förändrar liv och samhällen. Men 
för egen del behöver jag Guds kraft att 
älska, se andra och förlåta. I Bibeln står 
det att Gud älskat oss först, hos honom 
har all kärlek sitt ursprung. Hos honom 
får vi ta emot kärlek, inse att vi är älskade, 
så pass att det kan ösa över till dem vi har 
runt oss. Vi får ge vidare av den kärlek vi 
redan fått liksom. Det är en av anledning-
arna till att vi samlas till gudstjänst varje 
söndag. För att möta en Gud som älskar 
så att vi kan älska. Du är varmt välkom-
men till gudstjänst i höst. Oavsett om du 
har en tro eller inte, du är så välkommen, 
precis som du är. Jag önskar dig en höst 
full av kärlek.
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Det känns både spännande och 
utmanade. Jag ser fram mot att 
få lära känna Fiskebäck och fis-
kebäcksborna. Det säger Daniel 
Demming, ny pastor och försam-
lingsföreståndare i Missionskyrkan.

Familjen Demming har hunnit bo in sig i 
pastorsbostaden på Skäddegatan. Flyttlasset 
från Skövde till Fiskebäck gick redan i juli.

Det är en stor omställning, inte minst för 
barnen, att flytta. Nu har vi hunnit bekanta 
oss med omgivningarna innan skolan star-
tar, säger Daniel.

Även om mycket är nytt för Daniel Dem-
ming så finns det också en hel del som är 
välbekant. Han är född i västra Göteborg 
och har under många år varit engagerad i 

Flatåskyrkan. Hans far bor i Särö och därför 
har det varit naturligt att återvända till  
Göteborg även om det är många år sedan 
han själv lämnade staden.

När jag har haft ledig helg har vi ibland 
åkt hit till Fiskebäck och varit med på 
gudstjänst. Vi har känt oss hemma med den 
atmosfären i kyrkan, trots att vi kommit lite 
anonymt, säger han.

pastor ingen sJäLvkLarhet
Även om han tidigt blev aktiv i kyrkan 

som ledare så var det ingen självklarhet att 
han skulle bli pastor. Fotbollen lockade under 
en period minst lika mycket och han hade 
erbjudande om att spela i ett lag i juniorall-
svenskan. Men i mötet med olika människor 
och genom egna andliga erfarenheter förstod 
han att Gud ville något annat med hans liv. 

När jag gick på LM Engströms gymnasium 
fick jag för första gången kristna kompisar 
i skolan. Det var som en ny värld, tidigare 
hade jag varit ganska ensam om att gå i kyr-
kan. Men här var vi många från olika kyrkor. 
Jag startade en bönegrupp som samlades 
varje dag en timme innan skolan började 
och fick också förtroendet att ha ansvar för 
andakterna i Domkyrkan.

 Efter gymnasiet var han med i ett skol-
team som reste runt i Sverige och deltog i 
lektioner och startade kristna skolgrupper. 
Under den tiden började också tanken på att 
bli pastor växa fram, även om Daniel kunde 
komma på en rad andra yrken som han 
hellre ville bli. 

teoLogiska högskoLan
Jag sökte in till Teologiska högskolan i 

Stockholm 1997 men eftersom jag bara var 
20 år så trodde jag inte att jag skulle komma 
in. Men det gjorde jag och insåg då att det 
här verkligen var det jag ville. Tidigare hade 
jag blivit uppmuntrad av andra, men nu 
blev det min egen längtan.

Under ett år studerade Daniel vid North 
Park University i Chicago, bland annat för-
samlingsutveckling och ledarskap. Där fick 
han kunskaper som han haft användning 
av som pastor och församlingsföreståndare. 
Hans första tjänst var som ungdomspastor i 
Trollhättan där han under några år fick vara 
med och starta ett brett ungdomsarbete och 
hjälpa många unga att hitta en egen tro.

Senare blev han pastor i Missionskyrkan 
i Skövde, en församling som hade minskat 
kraftigt under senare år.  Han gläds över att 
utvecklingen vändes och att församlingen 
fick välkomna 70 nya medlemmar under 
tiden han var pastor där.

 
tio År i skövDe

Efter tio år i Skövde kändes det ändå som 
det var dags att flytta.  Han hade fått förfråg-
ningar från några församlingar men det 
hade inte känts rätt. Inte förrän frågan kom 

från Fiskebäck. Daniel berättar om många 
saker som har sammanfallit och som gör 
honom säker på att det är här han ska vara.

Det känns väldigt roligt att vara här och 
jag är glad över det varma välkomnande vi 
har fått, både av grannar och av församling-
en. Jag tror att vi kommer att trivas bra här. 
Jag njuter av närheten till havet som ger en 
frihetskänsla och jag älskar att segla.

Lära känna FörsaMLingen
Det första halvåret vill han ägna åt att 

lyssna in och lära känna församlingen. Hans 
önskan är att vara en pastor som ser och 
uppmuntrar människor att ta vara på de 
gåvor som Gud har gett dem.

Jag önskar att vi kan vara en gemenskap 
där man känner sig sedd och behövd. 
Fiskebäcks missionsförsamling har ett stort 
förtroendekapital genom alla föräldrar som 
låter sina barn komma till barn- och ung-
domsgrupperna. Detta hoppas jag att vi ska 
kunna utveckla ännu mer. 

Kyrkan är inte bara till för sina medlem-
mar, säger han. Alla människor är skapade 
till relation – till sig själva, till andra men 
också till Gud.  De flesta har nog med 
aktiviteter i sitt liv, men alla längtar efter 
meningsfulla relationer. Det är något som 
han tror att kyrkan kan erbjuda och som 
han själv vill bidra till.  

text: Christina Larsson

Daniel 
Demming 

Kort fakta  
Namn: Daniel Demming 
Ålder: 39 år 
Familj: Hustrun Anna, lärare, och 
barnen Josefina och Jonathan 
Gör gärna på fritiden: Fotar, tittar på 
film – helst dokumentära, tittar på 
fotboll – helst IFK Göteborg och 
Liverpool

ny pastor i Fiskebäcks 
missionsförsamling
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Fiskebäcks missionsförsam-
ling är engagerad i ett projekt 
i kongo kinshasa för att stärka 
kvinnors situation i landet.  i 
september inbjuder församling-
ens globala råd till en missions-
helg då vi också gästas av anne 
och Carl sundberg som har stor 
erfarenhet av att leva och arbeta 
i landet.

”Men vänta nu, finns det TVÅ Kongo?” 
Bland den yngre delen av församlingens 
globala råd var förvirringen stor och det 
stod klart att viss geografikunskap måste 
inhämtas. Kanske är du bättre påläst, kanske 
är du på samma kunskapsnivå som majori-
teten av det globala rådet var på för ett par 
år sedan. De flesta av oss skulle nog behöva 
lära oss mer innan vi kan säga att vi har en 
grundläggande kunskap om Kongo. 

organisationen ConaFeD
Fiskebäcks Missionskyrka har länge haft 

olika engagemang i Kongo. För ett par år 
sedan inleddes ett arbete via Diakonia med 
organisationen CONAFED i Demokra-
tiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa). 
CONAFED består av flertalet underorganisa-
tioner, som alla verkar för att stärka kvinnors 
situation i landet. Det sker på flera nivåer, allt 
ifrån utbildning i jordbruksmetoder, radio-
klubbar och alfabetisering till att arbeta för 
att få in fler kvinnor på regeringsnivå. 

hortense nZinga
Fembarnsmamman Hortense Nzinga har 

deltagit i kurser om jordbruk och ekonomi. 
–Utan pengar är vi värdelösa, säger hon. 

Männen struntar helt i oss. Men om kvin-
norna får tillgång till pengar, då ändras allt. 
Då ser männen vårt värde och vi kan bidra 
till utvecklingen i vårt land. Det vill vi göra. 

Med en högre inkomst förbättras livet. 
Barnen kan skickas till skolan, Hortense 
kan laga mat så att det räcker till hela 
familjen och barnen kan få grundläggande 
hälsovård. Genom CONAFEDs arbete på 
gräsrotsnivå förändras förutsättningarna 
för människorna. Det som sker i nuet gör 
skillnad för Kongos morgondag.

 
MissionsheLg

På temat Kongo bjuder vi den 16-17 
september in till missionshelg! Här finns det 
goda möjligheter att få veta mer om landet. 
Under lördagen kommer Anne och Carl 
Sundberg hålla i seminarier om hur livet ser 
ut i Kongo, om bland annat världsbilden, 
mat och hälsa. Paret Sundberg känner väl 
till Kongo, då de under en längre tid har levt 
och arbetat där. 

Carl kommer även att predika under 
söndagens gudstjänst, och musiken står Edo 
Bumba för. Varmt välkomna till en inspire-
rande helg i Fiskebäcks Missionskyrka! 

 
anneLie anDerBerg

CONAFED
under läsåret 17/18 firar vi till- 
sammans med många andra 
equmeniaförsamlingar Markus-
året. syftet med ett år med 
Markus är att vi ska få möjlighet 
att läsa och utforska Bibeln till-
sammans, och det ska vi sanner-
ligen göra! Markusåret kommer 
att sätta prägel på hela höstens 
gudstjänster, där temat är ”Läs  
Markus – möt Jesus”. 

Varje söndags bibeltext kommer att vara 
ifrån Markus evangelium. För alla som vill, 
finns det möjlighet att ta del av en bibel-
läsningsplan som heter Markus runt på 90 
dagar. Den kommer att finnas till salu i bok-
form i kyrkan och vill man ha den så nära 
till hands som i sin mobiltelefon finner man 
den alldeles gratis i appen Bibelstund. 

veM var Markus?
Men vem var då denne Markus? Inte var 

han en av Jesu lärjungar, så varför har han 
skrivit texten till det som kom att bli ett av 
de fyra evangelierna? Helt säkra kan vi inte 
vara, men med hjälp av Bibeln och kyrko-
fäderna kan vi skulptera fram ett porträtt. 
Man tror att Markus mött Jesus i unga år, då 
hans mamma tros ha varit en av de tidiga 
kristna. Hon upplät hemmet i Jerusalem när 
de kristna samlades och Jesus undervisade 
dem. I Markusevangeliet står det om en 
pojke som flydde från Getsemane då solda-
terna kom för att gripa Jesus, och kyrkofä-
derna menade att den pojken var Markus. 

MarkusevangeLiet
Johannes Markus skrev ner det som kom 

att kallas Markusevangeliet cirka år 64-68, 
men det var först runt år 125 som man fast-
slog att det var just han som var evangeliets 
författare. Markus evangelium är det äldsta 
och det kortaste av de fyra evangelierna och 
han går rakt på sak i sitt berättande. Texten 
är skriven på grekiska, i presens, alltså 
nutid. Vi får följa med i berättelserna om 
Jesus i ett raskt tempo med fokus på Jesu 
gärningar – inte ens Jesu födelseberättelse 
finns med! 

Jesu MeDarBetare
Markus var medarbetare 

till lärjungen Petrus och till-
sammans var de i Rom och 
missionerade. Kanske var det 
så att Markus skrev ner det 
som Petrus berättade? Man tror att textens 
mottagare var de kristna i Rom, vilket gör 
det återkommande temat – att lida för Kris-
tus – alldeles rimligt då kejsare Nero bedrev 
en fullskalig förföljelse av kristna vid den 
här tiden. Ett evangelium, ett glatt budskap, 
var nog något mycket hoppingivande för 
dem som levde under en sådan press. 

Markusevangeliet är en strålande start för 
den som inte är van att läsa Bibeln, likväl 
som det är en god fortsättning för den som 
vill göra en djupdykning i Bibeln. Följ med 
oss på äventyret Markusåret, läs Markus 
och möt Jesus! 

 
anneLie anDerBerg

Hela Equmeniakyrkan läser 
MARkUSEVANGELIEt i höst
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Vill du hjälpa till och göra en insats för 
barn och ungdomar som blivit utvisade 
från Sverige, åldersuppskrivna eller flyttats 
från sina boende? Vår församling har ett 
samarbete med den politiskt och religiöst 
obundna frivilligorganisationen Agape som 
stödjer ungdomarna.

Många av de ensamkommande barn 
som blivit nekade uppehållstillstånd eller 
flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år 
driver hellre omkring på Göteborgs gator än 
flyttar till Migrationsverkets förläggningar 
på andra ställen i landet. Här finns den 
lilla trygghet de har lyckats bygga upp med 
vänner och skola. Livet på gatan är förenat 
med stora risker och Agape arbetar för att 
hitta boenden i frivilliga familjer, fritidsak-
tiviteter och samtalsstöd.  Man driver också 
boenden i två av stadens kyrkor. 

BLi voLontär
Bli volontär genom att delta i ett informa-
tionsmöte kl 17.00 på söndagar i Rädd-
ningsmissionens lokaler, Vasagatan 14. Är 
du pensionerad lärare eller psykolog eller 
bara medmänniska som kan hjälpa till med 
läxläsning? Aktivera Face book Agape – 
frivilligorganisation för ensamkommande 
barn och ungdomar och läs mer.

Agape behöver  
fler volontärer

Jason kirk slutar sin tjänst som 
ungdomsledare i Fishers Creek, den 
internationella delen av Fiskebäcks 
missionsförsamling, efter fem år. 

varför kom du till göteborg?
Jag kom hit för att arbeta som ungdoms-

ledare för Fishers Creek. Dessutom arbetade 
min fästmö (numera fru) Annie som ung-
domsledare i Fiskebäcks missionskyrka. 
vad ska du göra nu? 

Jag ska läsa teologi vid Teologiska 
högskolan i Stockholm för att bli pastor i 
Equmeniakyrkan.

vad har varit det bästa med att vara 
ungdomsledare i Fishers Creek? 

Jag har så många bra minnen och 
upplevelser med över 80 ungdomar i olika 
grupper. Det bästa har varit att se ungdomar 
växa i sin tro och som personer. Att utveckla 
unga ledare är något jag tycker är jätterolig-emmy och ella är stora inom skandina-

visk barn och ungdomsmusik, de har släppt 
flera skivor  och turnerar runt i kyrkor och på 
festivaler. 7 oktober kommer de till Fiskebäck 
för en dag med Barnkörerna och en konsert 
på kvällen. 

vill du vara med? Då ska du ta chansen 
och hoppa på i någon av våra körer när vi 
börjar i september! Alla är givetvis välkomna 
till konserten kl. 18.00!

hur tänker du om framtiden? 
Framtiden är både spännande och läskig. 

När jag kom till Sverige var planen att stan-
na i 2 år. När Annie började plugga insåg jag 
att vi skulle vara här mycket längre. Nu ska 
jag göra något jag aldrig trodde var möjligt, 
studera till pastor - på svenska. Det kommer 
att bli jättesvårt, men Gud måste stå bakom 
mig om jag har kommit så här långt. 

Nu ska Jason Kirk
studera till pastor

språkcafé
Måndagar kl.18

puLs
Träning,andakt 
och gemenskap

Måndagar kl.18

popcorn 4-5 år  
onsdagar  
17.45 - 18.15  
start 6 september

Manna 6-9 år  
onsdagar  
17.45 - 18.30  
start 6 september

Fiskebäck soul 
Children  
10 år och uppåt  
måndagar  
18.15 - 19.30  
start 11 september
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Platsen är Missions kyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

kALENDER
September
4/9 Mån 19:30 Församlingsbön.

5/9 tis 11:00 Babysång.

6/9 ons 19:00 Konfaupprop.

7/9  tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

9/9  Lör 13:00-16:00 handla för andra. 
iCa nära i Fiskebäck

10/9  sön 11:00 Gudstjänst.  
”installation av Daniel Demming” 
Daniel Demming, tomas hammar. 
Sång och musik av Josefine roden-
teg med flera.   

11/9 Mån 19:30 Församlingsbön. 

12/9   tis 10:00 arbete för mission.  
Önneredsgården 
11:00 Babysång. 

13/9  ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården 
12:00 rPG: Sång och Musik av lillvor 
Stenberg från Östra kåren med Blå 
bandet. Önneredsgården

14/9  tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

15/9- 16/9 Fre - Lör Konfahajk. lerkil

16/9  Lör 10:00 - 14.30 Missionshelg  
med tema Kongo 
10:00 Kongo ur ett antropologiskt 
perspektiv 
11:30 att arbeta i Kongo och dess 
utmaningar 
12:30 lunch 
13:30 Demokratisering och det  
politiska läget i Kongo

17/9  sön 11:00 Missionsgudstjänst med 
nattvard. anne och Carl Sundberg. 
Sång och musik av edo Bumba. 
13:30 Senaste information och  
frågestund om resan till Kongo

18/9 Mån 19:30 Församlingsbön. 

19/9 tis 11:00 Babysång. 

20/9  ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården 
12:00 rPG: Kända byggnader i  
Göteborg. Margita Björklund.  
Önneredsgården

21/9  tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

24/9  sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
Medlemsintagning. Daniel Demming. 
Sång och musik av lina Marklund.  
13:00 Församlingsmöte. 

25/9 19:30 Församlingsbön. 

26/9  tis 10:00 arbete för mission.  
Önneredsgården

11:00 Babysång. 

27/9  ons 9:00 rPG: Utfärd. anmälan.  
Önneredsgården

28/9  tor 18:30 3 kvällar om församlingens 
teologiska grund. Kyrkans pastorer. 
20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

29/9 Fre 20:00 Ungdomsmöte + tonår. 

30/9 Lör 09:00 - 13:00 Barnmarknad. 

Oktober
1/10  sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 

Johanna Buller. Sång och musik av 
Samuel o Sandra Bäckrud.  

2/10 Mån 19:30 Församlingsbön. 

3/10 tis 11:00 Babysång. 

4/10  ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården

12:00 rPG: På spåret. Önneredsgården

5/10  tor 18:30 3 kvällar om församlingens 
teologiska grund. Kyrkans pastorer.

20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

6/10  Fre 18:30 tweenies.  
Önneredsgården

7/10  Lör 18:00 Konsert med emmy och 
ella och församlingens barnkörer. 

8/10  sön 11:00 Festgudstjänst. med 
scoutinvigning. erik eklund. Sång 
och musik av våra barnkörer. 

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

9/10 Mån 19:30 Församlingsbön. 

10/10  tis 10:00 arbete för mission.  
Önneredsgården 
11:00 Babysång.

11/10  ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården 
12:00 rPG: naturbilder, reine  
Jonsson. Önneredsgården

12/10  tor 18:30 3 kvällar om  
församlingens teologiska grund.  
Kyrkans pastorer. 
20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

14/10  Lör 10:00 Basgruppsfrukost. 
13:00 - 16:00 handla för andra.  
iCa nära i Fiskebäck

15/10  sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
Peter Baric. Sång och musik av  
Sara C hellåker. 

16/10 19:30 Församlingsbön.

17/10 tis 11:00 Babysång.

18/10  ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården 
12:00 rPG: Från operasångerska  
till präst, agneta olsson.  
Önneredsgården

19/10  tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

22/10  sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
Daniel Demming. Sång och musik 
av hannah Vennman.

23/10 Mån 19:30 Församlingsbön. 

24/10  tis 10:00 arbete för mission.  
Önneredsgården 
11:00 Babysång.

25/10  ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården 
12:00 rPG: Väckelsens sångskatter, 
irene och Svante Myrén.  
Önneredsgården

26/10  tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

29/10  sön 11:00 Festgudstjänst. Peter 
Baric. Sång och musik av Watoto. 
16:00 Seniorhöstfest. 

30/10 Mån 19:30 Församlingsbön.

November
1/11 ons 12:00 rPG: Utfärd. anmälan. 

Önneredsgården

2/11  tor 20:00 Församlingsbön. 
Önneredsgården

3/11  Fre 18:30 tweenies. 
Önneredsgården

4/11  Lör 11:00 alla helgons Dag. Guds-
tjänst. evert och Gunnel eggelind.

5/11  sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
Johanna Buller. Sång och musik av 
lina Marklund med flera.

6/11 Mån 19:30 Församlingsbön.

7/11  tis 10:00 arbete för mission.  
Önneredsgården. 
11:00 Babysång.

8/11  ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården 
12:00 rpg: albanien i mitt hjärta, 
Stefan nilsson. Önneredsgården

9/11  tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

10/11 Fre 20:30 Ungdomsmöte + tonår.

11/11  Lör 13:00-16:00 handla för andra. 
iCa nära i Fiskebäck

12/11  sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
Daniel Demming. Sång och musik av 
Carl eksmo med flera. 
13:00 Församlingsmöte.

13/11 Mån 19:30 Församlingsbön.

14/11 tis 11:00 Babysång.

15/11  ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården 
12:00 rPG: Mitt Vietnam,  
Gunnar hejde. Önneredsgården

16/11  tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården

19/11  sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
Peter Baric. Sång och musik av  
Källängens kapell.
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0705-66 32 20

Flytkläder och sjösäkerhet

tel. 031-29 00 75

Handla online 

shop.bovikmarin.se
 

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar  9-21

Mungårdsgatan 21 
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA

GÅRD UTANFÖR GRÅBO MED KOR, 
FÅR, GRISAR OCH GÅRDSBUTIK. 

Öppet lördagar 10-15

Välkomna!

lammetochbonden.se

Ledigt 
annonsutrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

christina.larsson@sandaren.se
Väskor & Accessoarer i läder

Biori AB
Fiskebäcks Hamn 34

426 58 Västra Frölunda
www.biori.se
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www.omelettfoto.se

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

GRAFISK SUPPORT
DESIGN • tRYCk • 
DIStRIBUtION 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

Skånegatan 17
411 40 Göteborg

031–15 35 35

Båtsmanstorpet
Askims Kyrkväg 46

436 42 Askim
031–28 79 79

KÖRKORT
BIL–MC–BUSS–TAXI

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

BRUHNS TRAFIKSKOLA

Petra & Camilla
Andersson

Tel: 29 85 23
Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

www.hoppochtro.se

Cissi Glittvik • 0702-110 120
mail: cissi@hoppochtro.se

Ledigt 
annons-

utrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

christina.larsson@sandaren.se
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DaviD älskar att vara ledare
David Berlin har varit engag-
erad i sjöscout i 24 år – först 
som scout och sedan som 
ledare. Dessutom är han kon-
faledare och var under många 
år tonårsledare.

David Berlin, oftast kallad Berra, började 
i sjöscout när han var 10 år och har fortsatt 
sedan dess.

– När jag var 15 år blev jag hjälpledare 
och senare ledare. Att jag blivit kvar så här 
länge beror både på att jag älskar att segla 
och på den goda gemenskapen. Jag har inga 
planer på att lägga av. Sjöscoutledare kan 
man var hela livet, säger han.

konFaLeDare
David har också varit konfaledare under 

många år, men under förra året gjorde han 
en paus. Men saknaden blev för stor och i 
höst går han in i uppgiften igen. 

– Det var under min egen konfatid som 
jag bestämde mig för att bli en kristen, så 
jag vet hur viktig den tiden är. Tron kom 
naturligt. Jag hade kanske inte så många 
frågor som många har i den åldern idag, 
utan växte mer in i en tro. 

David tycker att det är stor skillnad på 
att vara tonåring idag jämfört med när han 
själv var i konfa-åldern. Pressen på ungdo-
marna är mycket större. Han vill gärna vara 
med och skapa ett sammanhang där ungdo-
marna känner sig accepterade som de är.  

– Jag älskar att prata med konfirman-
derna om Guds kärlek. Att vara älskad av 
Gud som den man är, är ofantligt stort. För 
mig har det också varit en stor trygghet att 
veta och få uppleva att Gud hör när vi ber 
till honom.

”att vara älskad av 
gud som den man är, 

är ofantligt stort.”

David kommer inte riktigt ihåg hur han 
själv hamnade i missionskyrkan, men tror 
att det var tack vare storasyster Agneta som 
var sjöscout. Under många år bodde han 
nästan i kyrkan och var med på allt som 
hände, säger han.

– Kyrkan blev mitt andra hem. Vi stängde 
och låste när vi gick hem på kvällarna.

Riktigt så mycket tid spenderar han inte 
i kyrkan nu, även om det blir en hel del. Ti-
digare var han också tonårsledare. Även om 
han inte längre är ledare i tonår så hoppar 
han gärna in och gör en insats på sommar-
lägren. I år var han ansvarig i köket.

– Vi har ett fantastiskt ledargäng som 
det är gôtt att hänga med. Det är väl med 
ledarna som med arbetskamraterna – det är 
den gemenskapen som avgör om man trivs. 
Att vi sedan har ett gäng underbara tonår-
ingar gör inte saken sämre, säger han.


