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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 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.

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

Ungdomspastor
Anton Ahlmark
0734-29 04 98

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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Stockholm i Gamla stan finns ett torg, 
ett litet trekantigt torg. I mitten av det 
står ett stort träd med grenar som täcker 
nästan hela platsen. På sommaren när 

bladverket är fullt utslaget bildar det ett tak 
som skyddar från solens vassa strålar. Jag har 
bara passerat trädet några få gånger, men 
ändå har bilden av det fastnat i mitt minne. 

Att lämna avtryck har i vår tid fått en mer 
negativ klang än tidigare. Kanske främst på 
grund av det mänskliga fotavtrycket som 
länge tycks ha klampat runt helt förbe-
hållslöst och lämnat enorma spår efter sig. 
Jag tänker på synen av ett gruvschakt, ett 
enormt hål som gräver sig ner i jordskorpan 
och lämnar ett öppet sår i marken. Eller 
ett kalhygge som bereder plats för ännu en 
motorväg som skär tvärs igenom landskapet 
för att ge oss människor snabbare restid. Det 
gör ont i mig att se, för det påminner mig 
om människans kortsiktiga perspektiv och 
behov att tämja, kontrollera och äga. 

Staden är skapad av människan, ett fotav-
tryck på sitt sätt, byggnader och gator kon-
struerade av människohänder, och där, mitt 
bland gamla hus och kullerstenar växer ett 
träd, ett stort gammalt träd på ett trekantigt 
torg. När jag ser det sänks min puls och jag 
lyfter blicken, trädet är också ett avtryck. 
Guds avtryck. Det påminner om att Gud är 
närvarande i sin skapelse, mitt bland alla 
döda material spirar livet. 

Efter finanskrisen 2008 kunde man snart se 
naturens växtkraft manifesteras. Googlar 
man på - Detorit nature taking over – kom-
mer otroliga bilder upp på övergivna hus, 
byggnader och gator i den stora industrista-
den där naturen helt tagit över. Eller har du 
gått genom skog där det brunnit? Bredvid 
de brända stammarna och genom den svarta 
marken tar sig livet sakta tillbaka, bländade 

DET TROTSIGA HOPPET

LINA MARKLUND
Musikledare 

I grönt, och livskraften vinner. Jag vill inte på 
något sätt förminska de katastrofer som en 
finanskris eller en skogsbrand innebär, men 
mitt i ödeläggelsen spirar nytt liv. 

Denna vår har varit allt annat än vanlig, 
tillvaron har ställts på ända för så många 
människor, men mitt i karantän, permit-
teringar, och dagliga pressträffar har vi 
fått se hur naturen börjar om, så som den 
gör varje vår. Träden knoppas och slår ut, 
fåglarna kvittrar euforiskt, vårlökar pressar 
sig upp genom marken. Denna naturens 
trotsiga livskraft har Guds fingeravtryck på 
sig. Våren är den tid då vi i kyrkan firar att 
livet vinner, när Jesus besegrar döden då han 
dör och uppstår igen. Ur gravens mörker 
spirar det trotsiga livet fram. Vi är en del av 
naturen, vi bär på livskraften som Gud lagt 
ner i sin skapelse. Låt våren och sommaren 
påminna dig om att mitt i hopplösheten 
och mörkret börjar livet om. Den varma 
klippan, ljumma vinden, en svalkande skog, 
den prunkande rabatten, fåglarnas kvitter, 
barnens lek… det är Guds avtryck som 
påminner oss om hans närvaro och om att 
det finns hopp! 

Varma hälsningar!
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Handlingshjälpen en succé

Kyrkorna i Fiskebäck och ICA Nära 
samarbetar för att underlätta livet 
för personer som tillhör någon risk-
grupp. Varje tisdag och fredag finns 
volontärer på plats som hjälper till att 
handla för den som inte själv vill gå in 
i butiken.

Det är tisdag förmiddag och vårvärmen 
har i hast förbytts i kyla. Men det har inte 
avskräckt ett gäng 70+-are som köar framför 
ICA Nära för att få hjälp med sina inköp.
- Det är jättebra att vi kan få den här hjälpen.  
Mina barn hjälper mig mycket men det är 
bra att inte behöva utnyttja dem hela tiden, 
säger Birgitta Damberg som väntar i kön.
Den som vill ha hjälp lämnar en inköpslista 
och till någon av de fyra volontärer som 
finns på plats.  Handlingshjälpen, som blivit 

lite av en succé sedan starten i påskveckan, 
erbjuds tisdagar klockan 10-12 och på tors-
dagar kl 16-18.
- Det kommer mellan 50-70 personer varje 
gång, säger Marcus Holgersson som sam-
ordnar volontärerna.
Han tog ett första initiativ i Equmeniakyr-
kan för att ge församlingens äldre hjälp. Men 
när Thomas Renström, som driver ICA Nära 
i Fiskebäck,  upptäckte att många av hans 
äldre kunder var rädda för att smittas av 
coronaviruset och avstod från att handla i 
butiken tog han kontakt med Equmeniakyr-
kan och Fiskebäckskyrkan och frågade om 
man kunde göra något tillsammans för att 
hjälpa personer i riskgrupper.
- Vi såg att behovet fanns och det kändes 
naturligt att vända sig till kyrkorna som 

Varje tisdag och torsdag kan du som befinner dig i riskgrupp få hjälp av volontärer att handla på ICA Nära Fiskebäck.
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vi redan har ett visst samarbete med 
genom att vi stöttar Fiskebäcksloppet. Så blir 
det inte  i år men vi vill ändå ge ett bidrag till 
Räddningsmissionen.
Det har hunnit bildas en ganska lång kö 
framför butiken denna kyliga tisdag, men det 
verkar inte bekymra 70+-arna.
- Det är ganska trevligt att komma ut och 
träffa folk, man sitter så mycket hemma nu, 
säger Berit Fhager.
Flera av volontärerna, som vanligtvis har fullt 
upp med sina yrkesliv, är permitterade och 
känner att man vill göra en insats. En av dem 
är Tina Ekeroth.
- Vi är i en situation när vi behöver hjälpas 
åt. Just nu har jag möjlighet och vill dra mitt 

strå till stacken. Vi möter så många 
glada och tacksamma pensionärer som 
uppskattar det vi gör. Det känns roligt att 
vi som kyrkor kan göra det här tillsam-
mans.
Även Daniel Alexandersson säger att han 
just nu har tid över och ser det som en 
möjlighet att få hjälpa till.
- Jag gör det för att jag kan göra det och 
för att det behövs. Ändå hoppas jag att 
det snart återgår till det normala så att 
pensionärerna själva ska kunna handla sin 
mat, säger han.

CHRISTINA LARSSON

Fr. v: Berit Fhager, Birgitta 
Damberg, Marcus Holgersson, 
Daniel Alexandersson, Thomas 

Renström och Tina Ekeroth.
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Att vara kyrka i Coronatider innebär 
att ställa om och tänka nytt. Digitala 
gudstjänster och en större tyngd på 
kommunikation i sociala medier är 
saker som Equmeniakyrkan Fiske-
bäck har satsat på.

Aktiviteten i gudstjänstlokalen klockan tio 
i elva påminner om den runt en myrstack. 
Nej, det myllrar inte av människor, snarare 
tvärtom, men det tiotal som är på plats rör sig 
målmedvetet, väl införstådda i sina respektive 
uppgifter. Det tekniska måste fungera felfritt 
och ljudet testas noggrant. Till följd av Corona 
har Equmeniakyrkan Fiskebäck ställt om och 
firar gudstjänster digitalt som sänds live via 
Facebook och Youtube. 
Någon minut innan det är dags för sändning tar 
musikerna plats på estraden och gör sig redo att 
spela det stycke som inleder gudstjänsten. Där-
efter flyter gudstjänsten på som vanligt, men i 
förkortad form. Musiken är där, predikan är där 
och gudstjänstledaren lotsar åhöraren på andra 
sidan skärmen genom gudstjänsten.  
Det är en märklig att tala in i en kamera, 
tycker omsorgspastor Peter Baric som saknar 
de mellanmänskliga mötena som gudstjänsten 
vanligtvis innebär. En kamera berättar inte hur 
predikan tas emot av åhörarskaran, säger han.
Anton Ahlmark, pastor med inriktning mot 
barn och ungdom, håller med. Det som moti-
verar dem att göra de digitala gudstjänsterna 
är att de kan se att det är många som tittar på, 
och förhoppningsvis deltar i, gudstjänsterna 
via de kanaler de sänds. 
-Vi förstår att det är viktigt för människor att 
hålla fast vid gudstjänstfirandet även när vi 
inte kan ses ansikte mot ansikte. Det är fantas-
tiskt att höra hur våra sändningar via webben 
är en viktig stund för många.
I den mån det är möjligt vill man fortsätta 
med den verksamhet som innebär att träffas, 
men nu i en ny form. Till exempel har både 
babysången och barnkyrkan flyttat utomhus. 
- Men i Coronakrisen har vi fått tänka nytt 

och fundera på hur vi kan vara kyrka digitalt, 
säger personalen i kyrkan.
Utöver gudstjänsterna, som finns på kyrkans 
Youtubekonto, kommunicerar man genom 
både Facebook och Instagram. Att på olika 
vis förmedla hopp i vardagsflödet och sända 
hälsningar från kyrkans anställda är också en 
del i att vara kyrka digitalt. En längtan som 
personalen delar är att det ska bli mer dialog 
med och mellan mottagarna hellre än envägs-
kommunikation från kyrkan. 
Alla som vill kan ta del av församlingens digi-
tala veckobrev, det är öppet för både medlem-
mar och icke-medlemmar att prenumerera 
på. Trots att många är aktiva på Internet är 
personalen väl medveten om att det finns en 
äldre grupp som inte är det. Därför skickar 
man även ut fysiska brev till församlingens 
äldre medlemmar. 
Den rådande situationen kräver en stor dos 
kreativitet och lösningsorientering för att hålla 
ihop som församling och att nå ut bortom 
den. Den utmaningen har Equmeniakyrkan 
Fiskebäck antagit. 

ANNELIE ANDERBERG

Utmaning i Coronatider: Nytt sätt att vara kyrkaUtmaning i Coronatider: Nytt sätt att vara kyrka
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- Visst saknar vi gemenskapen men 
det går ändå förvånansvärt bra att 
fira gudstjänst via webben.
Det säger Anette och Stefan Nilsson 
som tycker att de kommit in i lunken i 
den nya verkligheten.

Anette och Stefan deltar gärna i gudstjänsten 
– både i vanliga fall och i corona-tider. Kanske 
är det så att gudstjänsten till och med har 
blivit viktigare nu när så mycket känns ovisst.
På söndag förmiddag bänkar de sig framför 
teven, tänder ljus och sjunger med i sångerna. 
Efter gudstjänsten njuter de av kyrkkaffet.
- Den tekniska kvalitén på sändningarna har 
blivit bättre efter hand. Man kan till och med 
känna en större närvaro eftersom man – med 
kamerans hjälp – kommer närmare den som 
talar än om man sitter i kyrkbänken, säger 
Stefan.
Även om webbsändningen aldrig kan mäta sig 
med den fysiska gudstjänsten så är Anette och 
Stefan glada över att den finns. De känner sig 
inte som åskådare utan kan verkligen delta i 
gudstjänsten.
- Det är ju det här vi har att förhålla oss till nu. 
Hela livet är så annorlunda, inte minst för oss 
som båda jobbar hemifrån.  Men visst längtar 
vi efter gemenskapen och efter den speciella 
känsla det är att sitta i kyrkorummet.
Anette och Stefan håller kontakten med 
vänner både genom att träffas utomhus och 

via mail och sms. För dem innebär den kristna 
tron inte bara att gå till kyrkan utan att vara 
kyrka där man är.
- Vi har erbjudit handlingshjälp till de äldre i 
vår närhet och försöker besöka äldre släkting-
ar (utomhus) som känner sig isolerade. 
Det är så bra att kyrkorna här i Fiskebäck 
samarbetar om handlingshjälp och Rädd-
ningsmissionen och Stadsmissionen gör ett 
fantastiskt arbete. 
- När man hör hur de har det så känner man 
spontant att det inte är så synd om oss.  Det är 
lätt att fastna i sin egen oro, men jämförelsevis 
så har vi det bra. Självklart längtar vi alla efter 
att kunna återgå till ett mer normalt liv. För-
hoppningsvis kan det komma något gott även 
ur det här. Kanske kommer vi att mer uppskat-
ta sådant som vi tidigare tog som självklart.

CHRISTINA LARSSON

Hemma hos Anette och Stefan Nilsson.

De firar gudstjänst via webben men längtar efter kyrkorummetDe firar gudstjänst via webben men längtar efter kyrkorummet

EQUMENIAKYRKAN FISKEBÄCK 
I DIGITAL FORM
Hemsida: 
fiskeback.com (här kan du anmäla dig till veck-
obrevet, 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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Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

Juni
14/6  Sön 10:00-11:00 Barnkyrkans familje- 

 vandring. Vid regn inställt. Se mer info på  
 hemsidan.    
 11:00 Gudstjänst via Facebook och Youtube 
 Vårt dop. Matt 3:11-12. Anton Ahlmark. Barn- 
 kyrka. Sång och musik Marcus Rubensson  
 med flera.

21/6 Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst  
 via församlingarnas Youtubekanaler. Vem  
 lyssnar på en galning?  Luk. 3:1-20. Markus  
 Löveborn. Sång och Musik Lina Marklund.

28/6 Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst  
 via församlingarnas Youtubekanaler.  
 Möten med Jesus. ”Vad skulle få dig att bryta  
 upp taket?” Luk 5:17-26. Daniel Demming.  
 Sång och Musik av Josefine Kjellberg.

Juli
5/7  Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst  

 via församlingarnas Youtubekanaler.   
 Möten med Jesus.”Den galne odlaren”   
 Luk. 8:4-8. Anna Ahlström. Sång och musik  
 av Källängens kapell.

12/7 Sön 10:00 Gemensam Sommargudtjänst  
 via församlingarnas Youtubekanaler.  
 Möten med Jesus. Luk 12:22-34. ”Att söka ett  
 värde”. Anders Elfström. Sång och musik Josef  
 Spång och Miranda Holgersson.

19/7 Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst  
 via församlingarnas Youtubekanaler.  
 Möten med Jesus. ”Fest för vem? Luk. 14:12- 
 14. Bengt Axelsson. Sång och musik.

26/7 Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst  
 via församlingarnas Youtubekanaler.  
 Möten med Jesus. ”Sälja allt?! Luk. 18: 18-22.  
 Peter Baric. Sång och musik Ulrika Samuels- 
 son och Sofia Davidsson.

Augusti
2/8  Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst  

 via församlingarnas Youtubekanaler.  
 Möten med Jesus. ” Se det viktiga”Luk. 21:5- 
 6. Bengt Axelsson. Sång och musik.

9/8  Sön 10:00 Gemensam sommargudstjänst  
 via församlingarnas Youtubekanaler.  
 Möten med Jesus. ” Ett oväntat besök” Luk.  
 24: 28-32. Peter Baric. Sång och musik.

16/8  Sön 11:00 Gudstjänst. Daniel Demming.  
 Sång och musik.

K A L E N D E R

23/8  Sön 11:00 Upptaktsgudstjänst. Tro & liv. 
 Daniel Demming.

28/8  Fre 19:00 Tweenies hajk på Storsjöstrand

29/8  Lör 10:00 - 18:00 Församlingsdag på  
 Storsjöstrand. Se hemsidan.

30/8  Sön 11:00 Gudstjänst via Facebook och  
 Youtube. Anton Ahlmark. Sång och musik.

September
5/9  Lör 18:00 Konsten att leva!  

 Det är inte du, det är vi. Gustav Fridolin.

6/9 Sön 10:00 Konfirmationshögtid.   
 Anton Ahlmark. Sång och musik.  
 12:00 Konfirmationshögtid.   
 Anton Ahlmark. Sång och musik.
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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

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

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

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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1. Titta uppmärksamt på filmen. Den 
kommer att läggas ut någon gång under 
söndagsmorgonen.

2. Bege dig på söndag någon gång mellan 
kl 9-17 till lekplatsen Nya Zeeland och leta 
reda på QR-koden som tar dig till svarsfor-
muläret. (Du kommer även åt formuläret 
via en länk på någon av kyrkornas  hemsi-
da.) 

3. Gå runt och svara på de åtta frågorna.

4. Nu är du med i tävlingen. Priser delas ut 
till dem som har flest antal rätt eller genom 
utlottningen som alla som går rundan minst 
en gång är med i. 

Om du vill få en notis när filmerna är 
tillgängliga så prenumerera på någon av 
församlingarnas youtube-kanal.  

Lycka till så kanske vi ses på Nya Zeeland i 
sommar!

Under terminerna samlas Barnkyr-
kan i Equmeniakyrkan Fiskebäck och 
Söndagsskolan i Fiskebäckkyrkan. 
Men i sommar flyttar vi ut! Under 
perioden 21 juni – 9 aug är alla barn, 
oavsett om man är med i Barnkyr-
kan/Söndagsskolan i vanliga fall, 
välkomna till en aktivitet på lek-
platsen som kallas Nya Zeeland och 
ligger i slutet av Melongatan.  Och vi 
tar youtube till hjälp!

Så här går det till:
Tidigt på söndag morgon kommer vi att 
lägga ut en film på Equmeniakyrkans och 
Fiskebäckskyrkans youtube-kanaler. Den 
som vill vara med tittar på filmen och tar 
sedan under söndagen en promenad till 
lekplatsen. Där kommer det att bli en liten 
tipspromenad med åtta frågor som utgår 
från filmen. Svaren registreras i ett formu-
lär som du kommer åt i mobilen. Låter det 
spännande? Gör då så här:

Youtube + Nya Zeeland = sant


