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#2 GEMENSAMMA SOMMARGUDSTJÄNSTER I 
FISKEBÄCK • NÖJDA KONFIRMANDER

Nu är de konfirmerade!

Konfirmanderna har varit indelade i tre grupper, det här är en av dem med Alexander Hagby, Alma Grindebacke, Elsa 
Bäck, Ludvig Adler, Louise Eide, Alexander Ostler. Ledare Peter Baric och Inger Hjertén



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

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 Equmeniakyrkan Fiskebäcks 
församlingsnummer 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: Swisha till nummer 
1232684132

VILL 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 Equmenia-
kyrkan 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.

Omsorgspastor 
Peter Baric
0734-29 04 93

Församlings-
föreståndare
Daniel Demming 
0734-29 04 91

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, ux-design.nu
Ansvarig utgivare | Kerstin Horgby

Församlingsbladet ges ut i fyra nummer varje år. 
Det delas ut till församlingens medlemmar samt boende i området runt kyrkan.

Musikledare
Lina Marklund
0734-29 04 97

Ungdomsledare
Erik Eklund
0734-29 04 94

Expedition 
Gunnel Gustafsson
031-29 14 83

Expedition 
Solweig Wahlqvist
031-29 14 83

Ungdomsledare 
Hannah Aspenes
0734-29 04 92
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VARJE ÅRSTID HAR 
SINA TONER 

LINA MARKLUND
Musikledare

J ag arbetar sedan nio år tillbaka som 
musikledare i Equmeniakyrkan 
Fiskebäck. Det är en glädje att få jobba 
som jag gör. Med musik som berör och 

människor som blir viktiga och betydelse-
fulla i ens liv! 
Om någon frågar mig hur musiken låter i 
vår kyrka så kan jag inte ge ett direkt svar 
på det, och så önskar jag att det ska förbli! 
Mitt svar blir snarare att det låter olika be-
roende på vem som spelar. Det låter olika 
därför att vi är olika. Och tillsammans, alla 
som vill vara med, skapar vi ett brett och 
formbart uttryck. Allt från Babysång till 
Glädjeskapare, band av olika slag och kon-
stellationer till körprojekt i olika genre.
Att det finns så mycket olika uttryck skulle 
kunna uppfattas som att det är spretigt, 
men jag hävdar motsatsen. Att allt det kan 
rymmas och uppskattas i en gemenskap ty-
der på enhet och en kärleksfull generositet! 
Jag känner glädjen när jag hör de yngsta 
rösterna som tar ifrån tårna. Jag känner 
tacksamheten över de gamla rösterna som 
inte slutat sjunga sin frälsares lov.

Nu är det sommar och det slår mig att jag 
plötsligt sätter på musik som jag inte lyss-
nat till på länge. Musiken som strömmar 
ur mina högtalare, (för denna musiken kan 
inte höras i lurar, den ska uppfattas av hela 
kroppen) är Kung Liljekonvalje av dunger. 
Ack Värmeland du sköna, Du lindar av 
olvon... Folktoner! Och om jag tänker efter 
så finns det mer musik som jag bara lyssnar 
till under vissa årstider. Hösten är för mig 
Bo Kaspers Orkester. När hösten går över i 
vinter finns det två skivor av Peter LeMarc 
som plockas fram; Kärlek i tystnadens 
tid och Sjutton sånger. Julen är ju ganska 
självklar. Sen kommer våren, då blandar 
jag Lunds studentsångare med Håkan Hell-

ström. Varje årstid tycks för mig ha sina 
egna sånger, sin egen ton. 

Jag tror att det går att säga så om livet 
också. Sångerna är våra följeslagare genom 
livet. Musiken, både text och ton, kan sätta 
ord på våra känslor och vår livssituation, 
den kan trösta och ge hopp. Och jag tror att 
det är en nyckel till varför musiken länge 
haft en så framträdande och betydelsefull 
plats i kyrkan, lokalt och globalt. Den talar 
inte bara till vårt intellekt utan också, och 
kanske ännu mer, till hjärtat. Den hjälper 
oss att fira och vara glada! Den hjälper 
oss i sorgen och i hopplösheten. Musiken 
kan hjälpa oss att be när våra egna ord 
inte räcker till. Så är det i alla fall för mig, 
kanske kan du känna igen dig.

Vilka sånger bär dig? 
Kanske något att fundera på en sommardag 
i hängmattan? 

Glad sommar

/Lina 
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Konfirmationen vill ge 
en grund att bygga livet på

Johan Holmebäck var tveksam till 
att gå i konfirmation men lät sig 
övertalas av sin mamma. Hon tyckte 
att han åtminstone kunde gå en 
termin och se hur det var. Det blev 
två terminer.
- Jag ångrar mig inte. Det har varit jättebra, 
säger han.
Johan Holmebäck och Elsa Bäck är två av de 
19 ungdomar som konfirmerades i Equmeni-
akyrkan Fiskebäck 19 maj. Under ett år med 
träffar varje onsdag, två hajker och ett läger 
har konfirmanderna hunnit lära känna varan-
dra och ledarna väl. Och det är just gemenska-
pen som Johan och Elsa  tycker har varit det 
bästa med konfan.
- Vi har varit indelade i grupper med sex-sju 
konfirmander i varje. Det är lättare att prata i 
små grupper där man känner sig trygg, säger 
de.
En konfakväll börjar med att mobiltelefonerna 

samlas in. Efter det blir det smågruppssamling 
när konfirmanderna får berätta om något som 
känts bra under veckan och något som känns 
jobbigt. Där introduceras också ämnet för 
dagens lektion som någon av kyrkans pastorer 
eller ungdomsledare håller i. Kvällen avslutas i 
smågrupperna och därefter fika.
Att Equmeniakyrkan Fiskebäck år efter år er-
bjuder konfirmation beror på att man tror att 
tron på Jesus är den bästa grunden att bygga 
sitt liv på, säger pastor Peter Baric.
- I den här åldern formas mycket av ung-
domarnas värderingar och världsbild och i 
den processen vill vi som församling försöka 
plantera och presentera den kristna tron. Vi 
tänker att formandet sker bäst i gemenskap 
och dialog med andra. Den lilla gruppen och 
samtalet är centralt i pedagogiken. Grund-
tanken är att varje deltagare ska upptäcka och 
besvara Guds kärlek.
Ungdomsledare Erik Eklund är den som har 
haft det övergripande och praktiska ansvaret 

19 ungdomar konfirmerades i Equmeniakyrkan Fiskebäck 19 maj efter två händelserika terminer tillsammans.
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Konfirmationen vill ge 
en grund att bygga livet på

att hålla ihop konfirmandgruppen. Han beto-
nar att tron är ett erbjudande som konfirman-
derna får möta på det sätt som känns rätt för 
dem.
- Vi brukar säga att om man exempelvis inte 
vill be så kan man sitta tyst och reflektera och 
bara känna lugnet. Men vi är ju en kyrka och 
vill dela med oss av det vi själva har funnit i 
den kristna tron.  
Han hoppas att tonåringarna som nu konfir-
merats ska ha med sig en bild av vem Jesus 
är, vad en församling är och grundläggande 
kunskap om Bibeln.
- Vi har inga kunskapskrav, men vill att konfir-
manderna ska ha 75 procents närvaro på 
lektioner och även ha deltagit i sex gudstjäns-
ter per termin, berättar han.
Elsa och Johan tycker att de fått lära sig myck-
et och varit med om mycket roligt under året. 
Framför allt uppskattar de att det funnits så 
många tillfällen att prata och ställa frågor.

- Det är skillnad att gå på en gudstjänst i kyr-
kan. Då sitter man bara och lyssnar. Det känns 
inte så engagerande, säger Elsa Bäck.
Varken hon eller Johan är säkra på sin egen 
tro, men att den har utvecklats under året. 
Både säger att de nog kommer att fortsätta att 
komma till tonårskvällarna på fredagarna.

CHRISTINA LARSSON

Johan 
Holme-
bäck

Elsa 
Bäck

2019/2020 års
konfirmationsläsning 
börjar med upprop

4 september

Anmälan kan göras på
www.konfa.nu

Sista anmälningsdag 
28 augusti
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Att delta i en gudstjänst under 
sommaren kan vara det bästa sät-
tet att hitta den frid och vila som 
många jagar efter. Det menar Bengt 
Axelsson och Daniel Demming, pas-
torer i Fiskebäckskyrkan respektive 
Equmeniakyrkan i Fiskebäck som 
i år håller gemensamma sommar-
gudstjänster.
För första gången i år hålls alla gudstjänster 
under sommaren gemensamt. Varannan sön-
dag i Fiskebäckskyrkan, varannan i Equmenia- 
kyrkan i Fiskebäck. 
- Det känns roligt och naturligt att vi fortsät-
ter det samarbete som vi haft under många 
år, men i år med ett lite annorlunda upplägg, 
säger pastorerna.
Förra året hade församlingarna två likadana 
gudstjänster varje söndag – en i Fiskebäcks- 
kyrkan på förmiddagen och en i Önnereds-
gården, klockan 19 på kvällen. I år blir det 
bara en gudstjänst med en parallell samling 
för barnen.
- Vi hoppas att det ska göra att fler barnfamil-
jer kommer. Gudstjänsterna hålls klockan 10 

vilket gör att man har mycket kvar av dagen 
om man till exempel vill åka ut och bada.
Det är församlingarnas egna pastorer som 
predikar med undantag för ett par sönda-
gar. De kommer att följa kyrkoårets texter. 
Varje onsdag under sommaren kommer det 
också att hållas ett bibelstudium, med tid 
för fördjupning av texterna och samtal med 
söndagens predikant.
Bengt Axelsson och Daniel Demming hoppas 
att många ska ta tillfället i akt och besöka en 
annan kyrka under sommaren än den man 
oftast går till. Men givetvis även att den som 
inte alls är van att gå till kyrkan ska känna sig 
välkommen.
Varför ska man gå i kyrkan på sommaren?
- Det finns en risk att man tror att semes-
tern är den tid då friden ska infinna sig i en 
annars stressig tillvaro. Men det är inte givet. 
Istället kan det uppstå en stor tomhet. Jag tror 
att om vi söker de andliga värdena, närheten 
till Jesus Kristus, så skapar det den frid vi 
längtar efter. Därför önskar jag att fler skulle 
prioritera gudstjänsten när man planerar 
semestern, säger Bengt Axelsson.
Daniel Demming håller med sin kollega och 
tillägger att sommaren ofta är en tid då man 
vill uppleva lite annorlunda saker. Kanske 
som att gå på gudstjänst i en annan kyrka än 
den vanliga för den som är van kyrkobesöka-
re,  eller som att gå till en kyrka överhuvud-
taget för den som aldrig eller sällan går till 
kyrkan.
- Jag önskar att gudstjänsten blev en given del 
av allt det vi vill uppleva under sommarens 
ledigheter. Man blir en bättre lyssnare om 
man kan sätta sig ner, sänka axlarna och ge 
sig tid att uppleva vad Bibeln har att säga oss.  

CHRISTINA LARSSON

Daniel Demming, pastor i Equmeniakyrkan Fiskebäck, 
och Bengt Axelsson, pastor i Fiskebäckskyrkan, kommer 
att byta talarstolar under sommaren.

Kyrkorna i Fiskebäck inbjuder 
till gemensamma gudstjänster
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Juni
13/6 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne-

redsgården 

16/6 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
”Treenigheten.” Daniel Demming. Sång 
och musik av Lina Marklund. Barnväl-
signelse. Equmeniakyrkan Fiskebäck 

19/6 Ons 12:00 ”De äldres” Midsommar-
fest

20/6 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne-
redsgården 

22/6 Lör 12:00 Andakt Åkerhus 

23/6 Sön 10:00 Gemensam Sommar-
gudstjänst. ”Guds visselblåsare.” Joel 
MacInnes. Sång av Lina Marklund. 
Sommarbarnkyrka 

26/6 Ons 11:00 Bibelsamtal. Daniel Dem-
ming

27/6 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne-
redsgården 

30/6 Sön 10:00 Gemensam sommarguds-
tjänst med nattvard. ”Kallelsen till Guds 
rike.” Daniel Demming. Sång och musik 
av Andreas Ålöv. Sommarbarnkyrka. 
Fiskebäckskyrkan

Juli
3/7 Ons 11:00 Bibelsamtal. Anna Ahl-

ström. Fiskebäckskyrkan 
7/7 Sön 10:00 Gemensam sommarguds-

tjänst. ”Förlorad och återfunnen.” Anna 
Ahlström. Sång och musik av Källäng-
ens kapell. Sommarbarnkyrka

10/7 Ons 11:00 Bibelsamtal. Markus Lö-
veborn 

14/7 Sön 10:00 Gemensam sommarguds-
tjänst. ”Fria eller fälla?” Anton Ahlmark. 
Fiskebäckskyrkan 

17/7 Ons 11:00 Bibelsamtal. Bengt Axels-
son. Fiskebäckskyrkan 

21/7 Sön 10:00 Gemensam sommarguds-
tjänst. ”Sänd mig.” Bengt Axelsson. 
Sommarbarnkyrka

24/7 Ons 11:00 Bibelsamtal. Peter Baric 

27/7 Lör 12:00 Andakt Åkerhus 

28/7 Sön 10:00 Gemensam sommarguds-
tjänst. ”Följ mig.” Peter Baric. Som-
marbarnkyrka. Sång och musik Majlis 
Oskarsson. Fiskebäckskyrkan

31/7 Ons 11:00 Bibelsamtal. Bengt Axels-
son. Fiskebäckskyrkan

Augusti
4/8 Sön 10:00 Gemensam sommarguds-

tjänst med nattvard. ”Ingen annan än 
Jesus.” Bengt Axelsson. Sång och mu-
sik av Agneta och Marcus Rubensson. 
Sommarbarnkyrka

7/8 Ons 11:00 Bibelsamtal. Bengt Axels-
son

11/8 Sön 10:00 Gemensam sommarguds-
tjänst. ”Andlig klarsyn.” Anton Ahlmark. 
Sommarbarnkyrka. Fiskebäckskyrkan. 
Hulegårds kapell 

14/8 Ons 11:00 Bibelsamtal. Markus Lö-
veborn. Fiskebäckskyrkan 

18/8 Sön 10:00 Gemensam sommarguds-
tjänst. ”Investerings horisont.” Markus 
Löveborn. Sång och musik av Eleonor 
Ackeby. Sommarbarnkyrka

24/8 Lör 12:00 Andakt Åkerhus 

25/8 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
”Till jordens yttersta gräns.” Daniel 
Demming. Sång och musik av Lina 
Marklund Band. Sommarbarnkyrka

September
1/9 Sön 09:00 Församlingsdag på Donsö

K A L E ND E R

Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com
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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 fredag 14-18
lördag 10-14

Välkomna!

lammetochbonden.se

Ledigt 
annonsutrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

mchristina.larsson@gmail.com

Petra & Camilla
Andersson

Tel: 29 85 23
Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 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

GRAFISK SUPPORT

DESIGN • TRYCK • 
DISTRIBUTION AUGUST BARKS GATA 21

421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
TELEFON: 031-49 10 05
INFO@GRAFISKSUPPORT.SE
WWW.GRAFISKSUPPORT.SE
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Klangfärgsgatan 14, 426 52 V. Frölunda
031–691030 Fax 691031
www.assmundsons.se

Öppet tors - fre kl 10 -18
Tel. 031- 46 40 05 Mob. 0709 96 10 88 

Fiskebäcks hamn

saxvax.com

Ledigt 
annonsutrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

mchristina.larsson@gmail.com
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Se på himmelens fåglar, de sår inte,
skördar inte och samlar inte i lador,
men er himmelske fader föder dem.
Är inte ni så mycket mer än de?

Matteus 6:26


