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SOMMARTID=LÄGERTID

GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER 
KONSERT PÅ HAMNPLAN I FISKEBÄCK



Läger i litet format hör till pandemiåren – 
i sommar blir det storskaliga läger både 
för tonåringarna och scouterna. 

Scouterna, sjöscouterna och tonåringarna, 
alla har de fått göra anpassningar under 
pandemiåren. Vissa förändringar blev så bra att 
de hålls fast vid, medan andra lämnas till det 
förflutna. 
– Det blir ett stort läger med alla tonåringar, 

säger ungdomspastor Maria Davidsson, som 
också är kaplan för sommarens Tonårsläger. 
Det finns ett sug efter läger - de hundra plat-
serna till lägret bokades i ett nafs!

Temat för lägret, A Future and a Hope, är 
hämtat från Jeremia i Gamla testamentet. Maria 
menar att det behövs i vår tid av konflikt och 
klimathot.
– Vi behöver kunna blicka framåt och se att det 

finns hopp för oss, och att det hoppet är Jesus.
Ungdomar från Sävedalen, Jonsered och 
Fiskebäck har ett klassiskt sommarläger att se 
fram emot på Strandgården i Halmstad. Det blir 
tid för nya vänskaper, strandhäng, aktiviteter, 
Bibelstudier och andakter. 
– Jag ser så fram emot att ungdomarna ska få 

komma iväg på ett stort läger, lära känna nya 
kompisar och få möta Jesus.

Ett annat gäng som ger sig iväg på läger är 
scouterna, som tillsammans med scoutkårerna 
från Donsö, Hönö, Öckerö, Ramberget och 
Olsfors beger sig till Kragenäs scoutgård i 
Tanum. Man räknar med 400 deltagare, varav 
30-35 är från Fiskebäck.
– Det ska bli roligt att träffa andra kårer, säger 

Ulrik Milvert, scoutledare i Fiskebäck. 
Vi har träffat de andra kårerna på kämpalek och 
regionläger tidigare, men det här är första
gången just vi har läger tillsammans. 
Scouterna som åker på läger är från 10 år och 
uppåt. Många av dem åker på scoutläger för 
första gången, som en följd av pandemin. De 
har mycket att se fram emot. Ledorden för 
lägret är den gyllene regeln, och det kommer bli 
en del aktiviteter just på det temat. 

– Vi startar lägret med en byggardag, då vi byg-
ger upp våra lägerplatser, berättar Ulrik. 

 Under veckan kommer vi ha spårning, en 6-8 
km lång runda i skogen med olika stationer, en 
marknadsdag som scouterna förbereder och 
om kvällarna blir det förstås lägerbål. 

På frågan om vad det är som gör scoutverk-
samheten unik säger Ulrik att det är ett 
sammanhang som är kravlöst, ingen behöver 
prestera för att platsa. Det leder till en välkom-
nande gemenskap. Att vara scoutledare är en 
rolig uppgift, tycker han. 
– Man får mycket tillbaka, det ger mer än det 

tar! Det är ett gott gäng att vara del av.

Även för sjöscouterna blir det förstås läger, men 
i skrivande stund är ramarna kring det inte 
satta. 

ANNELIE ANDERBERG

Sommarpsalmen ljuder i bakhuvudet och 
känslan av skolavslutning infinner sig så fort 
tonerna tar plats i mitt inre. Kaffet sprider 
sin härliga doft från köket då det rinner ner 
i kannan. Jag tittar ut genom fönstret. Solen 
har börjat leta sig upp bakom berget och några 
tappra strålar har lyckats kika fram mellan 
trädtopparna. Grönskan är slående vacker 
och jag ser med tacksamhet fram emot de 
kommande månaderna. 

För nu är sommaren här. Naturen har återigen, 
liksom varje år, vaknat ur sin dvala och trotsat 
döden. Ur gråskalorna har livfulla färger 
spruckit fram. Den påminner om hoppet om 
att det aldrig är kört. Den vittnar om att det 
finns något mer, något större än oss själva. Ljus, 
värme och liv fyller omgivningen omkring oss. 
Och det är just under denna tid som många av 
oss får en välbehövlig och efterlängtad paus från 
vardagens annars späckade rutiner. Ljuvliga 
semester. 

Somliga planerar sommaren full med roliga 
aktiviteter, nya platser att se och nya saker att 
uppleva. Andra planerar ingenting utan tar 
det spontant och åker dit vädret ser ut att vara 

bäst de närmsta dagarna. Vissa har nått åldern 
då man ständigt har semester och får kanske 
glädjen av besökande barn och barnbarn under 
sommarveckorna. Sommaren är, planerad eller 
ej, en tid för gemenskap med vänner, grannar, 
nya bekantskaper och familj. En tid då vi bara 
får vara. En tid då vi får njuta av nuet utan en 
tanke på morgondagen. En tid av grönskande 
liv omkring oss. 

I denna ljuva sommartid: njut av livet. Låt 
lungorna fyllas av den ljumma sommarluften 
och alla dess ljuvliga dofter. Se på ängens 
blommor och 
trädens vackra 
kronor. Lyssna till 
fåglarnas kvitter 
och känn solens 
värmande strålar på 
din hud. 

I denna ljuva 
sommartid; gå ut 
och njut av den store 
Gudens gåvor. 

MARIA DAVIDSSON

”I denna ljuva sommartid…”

Equmeniakyrkan Fiskebäck
Citrusgatan 16
426 54 Västra Frölunda

Expeditionen 
031-291483 (tisd-torsd kl 9-11.30)

E-post: info@fiskeback.com

Webbsida: www.fiskeback.com

Swish 1232684132

Bankgiro: 5880-8908

Församlingsföreståndare 
Daniel Demming 0734-290491

Omsorgspastor 
Peter Baric 0734-290493

Ungdomspastor 
Maria Davidsson 0734-290498

LÄGERSOMMAREN 2022

Musikledare 
Niklas Ekberg 0734-290497

Ungdomsledare 
Hillie Nygård 0734-290492

Musikskolans mejl: 
musikskolan@fiskeback.com

Önneredsgården 
Önnereds Byväg 84
421 57 V Frölunda. 
Tel: 031-457474. 

För bokning kontakta 
Ragnhild Jennerhav, 0704-803542.

Är du sugen på att bli scoutledare? 
Då är du varmt välkommen – det gänget behöver växa! Kontakta info@fiskeback.com.
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”… gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor”. 
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Juni
7/6 Tis kl. 14:00 Gudstjänst 
 Åkerhus.

8/6 Ons kl. 19:00 - 21:00 
 Equmenias Ledarfest Grillkväll.
 Välkommen du som är ledare inom  
 Equmenia på ledarfest kl 19.00. 

10/6 Fre kl. 20:00 Lighthouse.

12/6 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 -Känslan ljuger aldrig! Predikan  
 Peter Baric. 
 Sång och musik:
 Johanna Hector Lund, Dhan   
 Hector, Gerd Lindgren, Andreas  
 Hector. Barnvälsignelse. Nattvard. 
 Sänds även på Facebook och  
 YouTube.

12/6 Sön kl. 16:00 Fishers Creek.
 English speaking service. 
 Sermon Peter Baric.
 Önneredsgården.

17/6 Fre kl. 20:00 Lighthouse.

19/6 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 Gudstjänst.
 Predikan: Birger Möller. 
 Sång och Musik Evergreen 
 Gospel.

  19/6 Sön kl. 17:00 Konsert i 
 Fiskebäckshamnen.
 Evergreen Gospel.
 Fiskebäcks Hamn.

22/6 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal.
 Daniel Demming.

26/6 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst.
 Predikan Daniel Demming. 
 Nattvard. Sång och Musik: Sofia  
 Davidsson och Ulrika Samuelsson.
 Fiskebäckskyrkan.

29/6 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal. 
 Fiskebäckskyrkan.

Juli
3/7 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst. Predikan Tobias Ålöv.
 Sång och Musik Ulrika Kardborn.

6/7 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal.
 Peter Baric.

10/7 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst.
 Predikan Peter Baric. 
 Fiskebäckskyrkan.
13/7 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal. 
 Peter Baric. Fiskebäckskyrkan.

K A L E N D E R  17/7 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst.
 Predikan Ingemar Fhager. Sång  
 och musik Niklas Ekberg.

20/7 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal.
 Daniel Demming.
 Fiskebäckskyrkan.

24/7 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst.
 Predikan Peter Baric. 
 Fiskebäckskyrkan.

27/7 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal.
 Bengt Axelsson.
 Fiskebäckskyrkan.

31/7 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst.
 Predikan Bengt Axelsson. 
 Nattvard. Sång och musik:   
 Berth-Gunnar o Britt-Marie 
 Hermansson.

Augusti
3/8 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal.
 Maria Davidsson.

7/8 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst.
 Predikan Peter Baric. Sång och  
 musik: Hanna Oskarsson.
 Fiskebäckskyrkan.

10/8 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal.
 Bengt Axelsson.
 Fiskebäckskyrkan.

14/8 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst.
 Predikan Bengt Axelsson. Sång  
 och musik: Marcus Rubensson.

17/8 Ons kl. 11:00 Bibelsamtal.
 Maria Davidsson.

21/8 Sön kl. 10:00 Gemensam 
 gudstjänst. Predikan Maria 
 Davidsson. Sång och musik: Viktor  
 Alnervik. Fiskebäckskyrkan.

25/8 Tor kl. 18:30 - 20:30 
 Ledarupptakt.

28/8 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 Predikan Daniel Demming. Sång  
 och musik: Eleonor Ackeby.  
 Barnkyrkan startar.

September
2/9 Fre kl. 17:45 Soul Children.
 Övar. Önneredsgården.

2/9 Fre kl. 19:00 Tweenies. 
 Önneredsgården.

2/9 Fre kl. 20:00 Lighthouse.
 Uppstart ny termin.

4/9 Sön kl. 11:00 
 Uppstartsgudstjänst.
 Predikan Daniel Demming. 
 Sång och musik: Niklas Ekberg.  
 Nattvard. 
 

HJÄRTA FÖR UKRAINA
Behovet av hjälp och stöd till Ukraina är 

stort. Både för dem som finns kvar i landet 
och dem som har  kommit till Sverige. Vi 

som församling vill vara med i det arbetet  
och kommer fortlöpande ge information 

om hur vi kan fortsätta stödja Ukrainas folk.
Pg 5880-8908 Märk Ukraina

Läs mer på www.fiskeback.com
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Det har blivit en god tradition att Fiske-
bäckskyrkan och Equmeniakyrkan Fiske-
bäck har gemensamma gudstjänster och 
bibelsamtal under sommarmånaderna. 
Så även i år.

I sommar blir det fler gemensamma gudstjäns-
ter än tidigare år. Under tio söndagar träffas vi 
varannan gång i Fiskebäckskyrkan och varannan 
gång i Equmeniakyrkan. 
– Det är roligt för oss som pastorer att möta 

både de ”egna” medlemmarna och vår grann-
församlings medlemmar. Även om vi har en 
del gemensamma möten under terminerna så 
blir det inte på det här sättet. Vi tror också att 
det  finns en längtan hos de som kommer till 
kyrkorna att lära känna varandra bättre, säger 
Bengt Axelsson, pastor i Fiskebäckskyrkan.

Att det är färre som går i kyrkan under somma-
ren är en bidragande orsak till samarbetet. Likaså 
att pastorer och övriga anställda ofta har semes-
ter under just dessa månader och att det under 

den här tiden annars kan vara svårare att  lösa 
talarfrågan. Men pastorerna tycker att viljan att 
träffas väger tyngre.
– Under terminerna får vi oftast inte plats i en 

kyrka, men på sommaren är det annorlunda. 
Det ger också en chans att kunna sitta ner vid 
kyrkkaffet och samtala med människor vi kan-
ske inte träffar så ofta . Vi hoppas naturligtvis 
att också få möta även dem som i vanliga fall 
inte går till någon av våra kyrkor, säger Daniel 
Demming, pastor i Equmeniakyrkan.

Varje onsdag klockan 11 kommer det att hållas 
bibelstudium i endera kyrkan (se programmet) 
och den som vill kan förbereda sig genom att läsa 
den bibelläsningsplan som ges ut.

Den 19 juni blir det dessutom en konsert på 
Hamnplan i Fiskebäck. Gruppen Evergreen Gos-
pel stannar till på sin sommarturné i Fiskebäck 
och sjunger i Equmeniakyrkan på förmiddagen 
och i konserten på kvällen. Det utlovas både lugn 
och svängig musik med gammal och ny gospel.

I SOMMAR BYTER DE TALARSTOL

Bengt Axelsson och Daniel Demming, pastorer i Fiskebäckskyrkan respektive Equmeniakyrkan Fiskebäck.

cityskraddarna.se
031-24 00 01

Väletablerat
ändringsskrädderi

Lagningar, ändringar
& kemtvätt

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

Petra & Camilla
Andersson

031-355 40 00 | gillisedman.se

Begravning & familjejuridik

Du ärver soffgruppen
och barnen får huset. Okej?
Det är klokt att tänka efter före. Därför hjälper 
vi till med testamenten, samboavtal och 
äktenskapsförord som reglerar fördelning vid 
skilsmässa eller efter ett dödsfall. Ring oss 
eller besök gillisedman.se. Vi lyssnar till dig och 
formulerar allt juridiskt riktigt. Välkommen!

Butik Tel. 45 65 36  Bilverkstad Tel. 45 22 20
• Vi har öppet 06–22
• Livsmedel
• Stort kiosksortiment
• Bilvårdsartiklar
• Bil- och släpvagnsuthyrning
• Bilverkstad

PREEM TYNNERED
Grevegårds-, Skattegårdsvägen

Välkommen önskar
Tomas & Malin med personal

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

www.assmundsons.se

Högsbo

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar 9-21

Mungårdsgatan 21
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA

BRP – Din oljeleverantör
Diesel till fritidsbåtar och bilar

Villaolja

www.brp.nu
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Osäker på hur du ska rösta?
Kom och lyssna och ställ frågor till 
Göteborgs kommunpolitiker

Det kommer att bli möjligt att skicka in frågor i 
förväg och via mobil under kvällen.

Plats: Equmeniakyrkan Fiskebäck
Tid: 31 augusti klockan 19.00
Arrangörer: Equmeniakyrkan Fiskebäck och Fiskebäckskyrkan


