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VÄLKOMMEN ROBIN!
NY UNGDOMSLEDARE I EQUMENIAKYRKAN

BRIS-FÖRBUNDSORDFÖRANDE GÄSTAR VÅR KYRKA *
BLI MEDLEM? 



Barn och unga behöver sammanhang 
där de blir sedda och lyssnade till. 

Kyrkans barn- och ungdomsgrupper eller 
idrottsföreningen kan vara sådana platser. Det 
säger Magnus Jägerskog, förbundsordförande i 
Bris, som gästar Equmeniakyrkan 13 oktober.

Equmeniakyrkan har under temat Konsten att 
leva haft olika temakvällar som tar upp viktiga 
frågor. Den här gången är det alltså Magnus 
Jägerskog som kommer att lyfta frågan om barn 
och ungas behov av vuxna som ger trygghet och 
orkar lyssna.

Bris – Barnens rätt i samhället - möter 
genom sin jourtelefon unga som känner sig 
ensamma och rädda. Organisationen ger också 
regelbundet ut rapporter som ungas psykiska 
ohälsa. Rapporterna har de senaste åren handlat 
om att antalet unga som mår dåligt i vårt land 
ökar.

– Samhället är väldigt prestationsinriktat. Då 
blir civilsamhällets organisationer och kyr-
korna extra viktiga eftersom man erbjuder en 
kravlös, meningsfull fritid med möjligheter att 
ses och få bli sedda av trygga vuxna.

Magnus Jägerskog menar att kyrkorna och 
många ungdomsorganisationer redan erbjuder 
det många unga längtar efter- en tillhörighet till 
något mer än sig själv.

– Samhörigheten och gemenskapen som många 
av oss som är engagerade i en kyrka eller en 
idrottsförening tar för självklar är en viktig 
motkraft till den ensamhet som många unga 
känner.  Därför har frivilligorganisationerna 
något väldigt viktigt att erbjuda barn och unga.

Bris konstaterar i sina rapporter att det finns för 
få vuxna i ungas liv. Även här är kyrkorna en 
unik tillgång eftersom man kan erbjuda många  
samlingar där unga och äldre möts..  Här finns 
också en god vana av att prata om livets stora 
frågor.

– Det de flesta unga längtar efter är att kunna 
träffas och umgås kravlöst. Att få en menings-
full fritid med möjligheter att ses och bli sedd 
är något som alla behöver, inte minst de som 
lever i miljöer där detta saknas.

Magnus Jägerskog säger att ensamhet är 
den röda tråden i alla Bris rapporter om 
psykisk ohälsa. Han menar att kyrkan eller 
idrottsföreningen kanske inte behöver skapa 
nya verksamheter för att fånga upp barn och 
unga som mår dåligt – snarare skapa en större 
medvetenhet  i de som redan finns:

Finns det tid och resurser att prata med barnen 
och ungdomarna i vår verksamhet? Hur fångar 
vi upp signaler om att allt kanske inte står rätt 
till? Det viktigaste är att våga ställa frågor och 
skapa trygghet så att barnet vågar berätta.
Magnus Jägerskog uppskattar 
Equmeniakyrkans initiativ att bjuda in 
idrottsklubbar och föräldrar till en temakväll.

– Vi behöver hjälpa åt för att skapa miljöer som 
fångar upp barn och unga som inte mår så bra, 
säger han.

CHRISTINA LARSSON

Jag skriver dessa rader i skuggan av ett träd 
på en av årets vackraste sommardagar på 
Strandgården. Jag är här tillsammans med 
ett hundratal ungdomar och ledare som 
tillsammans har ett härligt sommarläger. Temat 
för det här lägret valde vi för länge sedan men 
det har inte blivit mindre aktuellt, snarare 
tvärtom. Temat ”a future and a hope”, är hämtat 
från Jeremia 29:11:

Jag vet vilka avsikter jag har med er, 
säger Herren: välgång, inte olycka. Jag 
skall ge er en framtid och ett hopp.  

Det är så mycket som har förändrats de senaste 
åren, framförallt genom pandemin men även 
genom ett klimatnödläge som blir alltmer 
akut. För många av ungdomarna är det här 
deras första tonårsläger fastän de hunnit fylla 
både fjorton och femton. De senaste åren har 
det blivit övertydligt hur beroende vi är av 
varandra. Alla omtumlande förändringar och 
insikter har inte minskat behovet av gemenskap, 
däremot har vi letat efter nya former för att vi 
inte klarar oss utan den. Dess förändringar av 

nutiden skapar osäkerhet om framtiden, vilken 
värld är det som väntar oss, vilken värld är det 
vi lämnar över till våra barn?

För mig landar allt detta i längtan efter en god 
framtid och ett hopp som håller. När jag i flera 
veckor har levt med Guds löfte från Jeremia bok 
ovan, så vågar jag tro på dem för de stämmer 
med min erfarenhet av Gud. Den Jesus som jag 
har fått lära känna är den som älskat mig först 
och den som aldrig har gett upp hoppet om 
mig eller vår värld. För att hoppet skall få fäste 
behöver det finnas en relation där som ger hopp 
och som håller. Därför tror jag att läger som 
detta är så otroligt 
viktigt, som ger en 
chans till att få nya 
vänner, uppleva god 
gemenskap och en 
Gud som älskar just 
dig. 

Med önskan om 
Guds välsignelse,

DANIEL DEMMING

Jag vill ge er en framtid och ett hopp!

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

HUR MÅR VÅRA BARN OCH UNGA?

Omsorgspastor 
Peter Baric 0734-290493

Ungdomspastor 
Maria Davidsson 0734-290498

Musikledare 
Niklas Ekberg 0734-290497

Ungdomsledare
Robin Ahlström 0734-290492

Musikskolans mejl: 
musikskolan@fiskeback.com

Önneredsgården 
Önnereds Byväg 84
421 57 V Frölunda. 

 

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.

Magnus Jägerskog, förbundsordförande i Bris, besö-
ker Equmeniakyrkan Fiskebäck 13 oktober för att tala 

om barn och ungas situation.
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September
11/9 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 -Bibelutdelning till årets   
 konfirmander. Predikan Maria
 Davidsson. Sång o Musik   
 Källängens kapell.

11/9 Sön kl. 17:00 Konsert med  
 SoulChildren. Insamling.

14/9 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.  
 Peter Baric.

14/9 Ons kl. 12:00 RPG.
 Göteborg 400 år. Kåseri med  
 Kristian Wedel.

15/9 Tor kl. 10:30 Babysång.

18/9 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 ”Nyfiken på medlemskap”.   
 Predikan Peter Baric. Sång och
  musik: Sandra Bäckrud m.fl. Natt-
 vard. Barnkyrka och Söndagsklubb.

21/9 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.  
 Peter Baric.

21/9 Ons kl. 12:00 RPG. Mercy Ships  
 med Anneli Persson.

22/9 Tor kl. 10:30 Babysång.

25/9 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 ”Ett är nödvändigt”. Predikan  
 Niklas Ekberg. Nattvard. Sång  
 och musik: Barnkörerna + solist.   
 Barnkyrka o Söndagsklubb.

25/9 Sön kl. 18:00 Lovsångskväll.  
 Maria Davidsson.

28/9 Ons kl. 11:00 Bibel o Bön. 
 Peter Baric.

28/9 Ons kl. 12:00 RPG.
 Tankar om livet. 
 Britta Hermansson.

29/9 Tor kl. 10:30 Babysång.

Oktober
1/10 Lör kl. 09:00 - 13:00 
 Pilgrimsvandring. vid Guddehjälm.  
 Peter Baric.

2/10 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 ”Basgruppen i fokus”. Predikan
   Peter Baric.  Sång och musik
   Marcus Rubensson. Nattvard.  
 Barnkyrka  o Söndagsklubb.

2/10 Sön kl. 16:00 BAS-grupps  
 kickoff med grill.

5/10 Ons kl. 10:00 RPG. Utflykt  
 Tjolöholms Slott. Anmälan.

6/10 Tor kl. 10:30 Babysång.

7/10 Fre kl. 17:45 SoulChildren övar.  
 Önneredsgården.

7/10 Fre kl. 19:00 Tweenies.   
 Önneredsgården.

8/10 Lör kl. 10:00 - 18:00   
 Församlingsdag Bobergsgården.

9/10 Sön kl. 11:00 
 Festgudstjänst-Barnkyrka för  
 vuxna. Predikan Maria Davidsson.  
 Sång o musik: SoulChildren &  
 Niklas Ekberg.

12/10 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.  
 Peter Baric.

K A L E N D E R 12/10 Ons kl. 12:00 RPG.
 Sång och musik Irene Myrén och  
 Majvor Sigvardsson.

13/10 Tor kl. 10:30 Babysång.

13/10 Tor kl. 19:00 Konsten att leva. 
 Generalsekreterare för BRIS  
 Magnus Jägerskog.

16/10 Sön kl. 11:00    
 Gudstjänst. I livets alla skeden.  
 Predikan Peter Baric. Sång o musik  
 Sandra Bäckrud m.fl.   
 Insamling Diakonala kassan.  
 Nattvard. Barnkyrka o Söndags- 
 klubben.

16/10 Sön kl. 16:00 Höstfest för de  
 äldre.

19/10 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön. 
 Peter Baric.

19/10 Ons kl. 12:00 RPG.
 Här har du ditt liv. Maria   
 Davidsson.

20/10 Tor kl. 10:30 Babysång.

23/10 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 ”i livets alla skeden”. Predikan
   Maria Davidsson. Sång o musik
 Josefine Rodenteg. Barnkyrka o  
 Söndagsklubben.

23/10 Sön kl. 18:00 Lovsångskväll.

26/10 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.  
 Peter Baric.

26/10 Ons kl. 12:00 RPG.
 Sång och musik Urban och Carina  
 Ringbäck.

26/10 Ons kl. 19:00 - 20:30   
 Påverkanstorg.
 Varmt välkomna att vara med och  
 reflektera och påverka.

27/10 Tor kl. 10:30 Babysång.

30/10 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 Predikan Daniel Demming. Sång
   o musik Maria Davidsson.   
 Barnkyrka o Söndagsklubb.

30/10 Sön kl. 18:00 
 Gospelmässa. Predikan Maria  
 Davidsson. Sång o musik: Java  
 Gospel. Nattvard.

November
2/11 Ons kl. 10:00 RPG.   
 Göteborgsutflykt. Anmälan.

3/11 Tor kl. 10:30 Babysång. höstlov.

5/11 Lör kl. 11:00 Alla helgonsdag.
 Predikan Maria Davidsson. Sång  
 o musik Niklas Ekberg.

6/11 Sön kl. 11:00 
 Gudstjänst. Predikan Peter Baric.  
 Sång o musik Niklas Ekberg.

9/11 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.  
 Peter Baric.

9/11 Ons kl. 12:00 RPG. Mitt liv som  
 polis Sofia Myrén.

10/11 Tor kl. 10:30 Babysång.

11/11 Fre kl. 17:45 SoulChildren övar.  
 Önneredsgården.

11/11 Fre kl. 19:00 Tweenies.

12/11 Lör kl. 18:00 Konsert. 
 Vasa Gospel.

13/11 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. 
 Predikan Ida-Maria Brengesjö.  
 Sång o musik Vasa Gospel.   
 Barnkyrka o Söndagsklubb.

Barnmarknad
Lör 17 sept 2022

kl 9–14
utan bokade tider.

För mer infon: fiskeback.com
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Måste man vara medlem för att 
vara med i kyrkan?

Den frågan ställs i gudstjänsten i 
Equmeniakyrkan den 18 september då 
temat är ”Nyfiken på medlemskap”.

Till Equmeniakyrkan i Fiskebäck är alla 
välkomna, oavsett om man tror eller 
inte eller är medlem eller inte, betonar 
pastor Peter Baric som kommer att 
predika den söndagen. 

– Alla är välkomna att dela 
gemenskapen, men medlemskapet är 
ett uttryck för att man vill vara med 
och dela ansvaret i församlingen.

Många av de gamla folkrörelserna, 
varav frikyrkan är en, har under 
senare år upplevt ett medlemstapp. 
Equmeniakyrkan Fiskebäck tillhör ett 
av undantagen och har haft tillväxt 
under flera år.

Medlemskap som begrepp finns inte 
förankrat i Bibeln. De första kristna 
kallades för ”de som tillhör vägen”. Exakt hur 
man visste eller visade denna tillhörighet är 
högst otydligt om man inte tänker att dopet var 
den avgörande handlingen för tillhörighet.

På 1800-talet när folkrörelserna växte fram var 
det viktigt att organisera sig, men idag verkar det 
inte vara lika viktigt för människor, framför allt 
inte för den yngre generationen.

– I brist på bättre alternativ håller de flesta 
kyrkor ändå kvar vid medlemskapet som ett 
uttryck för viljan att tillhöra Jesus Kristus och 
dela ansvaret i församlingen, säger Peter Baric.

Medlemskapet är inget sakrament, men han tror 
att det ligger något viktigt i att rent konkret visa 
att man vill vara med i församlingen. Att aktivt 
säga att jag vill bidra med mina pengar och min 
kraft i det kyrkan står för och till den verksamhet 
som riktar sig inte minst till barn och ungdomar.

– Nya medlemmar i Equmeniakyrkan Fiskebäck 
får alltid frågan om vad de kan bidra med 
utifrån sina gåvor. Alla uppgifter bygger 

på frivillighet men om verksamheten ska 
fungera så krävs det att alla tar sitt ansvar både 
praktiskt och ekonomiskt.

Peter Baric betonar dock att alla självklart är 
välkomna till kyrkan. Att man måste tillhöra 
församlingen för att delta i gudstjänster och 
annan verksamhet är en missuppfattning. Den 
kristna tron bygger inte på hur aktiv man är.

– Men medlemskapet är ett uttryck för viljan 
att tillhöra Jesus Kristus och dela ansvaret i 
församlingen. Engagemanget innebär också 
att man bidrar med pengar och tid i den mån 
man kan, men det är inget tvång.

 Den som inte är redo att ta det steget är 
naturligtvis ändå välkommen att delta i 
gudstjänster och annan verksamhet för att dela 
gemenskapen eller kanske söka vägen fram till 
en kristen tro.

CHRISTINA LARSSON

MÅSTE MAN VARA MEDLEM FÖR ATT 
FÅ VARA MED?

Den 18 september predikar pastor Peter Baric i Equmeniakyrkan 
om vad medlemskap i församlingen innebär. Kan man vara med 

i kyrkan utan att vara medlem?

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.nuFO
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Med tre pastorsutbildade i 
familjen och egen erfarenhet av 
att leda är det till synes ingen 
skräll att Robin Ahlström är 
Equmeniakyrkan Fiskebäcks nye 
ungdomsledare, men det var 
ingen självklarhet för honom 
själv.

Efter året på Götabro bibelskola hade 
han tänkt studera i Uppsala när han fick 
nys om tjänsten som ungdomsledare i 
Equmeniakyrkan Fiskebäck.

– Till en början var jag tveksam, 
berättar Robin. Jag var ju inställd 
på att plugga, men sa ja till ett 
förutsättningslöst möte med Marianne 
(ordförande i församlingen) och Daniel 
Demming. Efter det var tvekan utbytt 
mot nyfikenhet. När jag senare träffade 
Maria, pastor med inriktning på barn 
och unga, var jag säker – jag ville bli 
den nya ungdomsledaren!

Han är uppvuxen i Fiskebäck med 
Fiskebäckskyrkan och fotbollsplan som 
hem utanför hemmet.

– Under några år tog fotbollen och livet 
utanför kyrkan allt större plats, berättar 
han. Tron på Jesus fanns där, men en 
period tog jag en paus ifrån kyrkan. Lägren var 
jag dock alltid med på, åkte skidor och upplevde 
sommaräventyr tillsammans med andra.

Under andra året i gymnasiet kände han en stark 
längtan tillbaka till kyrkan. Det var gemenskapen 
som drog, den där de stora frågorna i livet och 
de nära relationerna ryms. Han blev ledare på 
Tonår i kyrkan han vuxit upp och i det nygamla 
sammanhanget fann han en känsla av mening.

Robin berättar att han har funderat en hel del på 
vilken typ av ledare han själv vill vara.

– När man googlar på vad en ledare är och 
olika ordboksdefinitioner dyker upp känner jag 
mig inte alls hemma i den typen av styrande 
ledarskap. I stället var det materiallärans 
definition av en (el-)ledare som bäst beskrev 
ett gott ledarskap. ”En ledare är en kropp som 
överför ljus, värme och kraft.” Är inte det så en 
riktigt bra ledare fungerar?

Frågan är retorisk. Robin berättar att han 
fortfarande spelar fotboll, numera back i KBKs 

A-lag, och det är ett stort intresse. Det är 
inte konstigt att lagsport har blivit hans grej. 
Under samtalet kommer Robin ofta tillbaka till 
relationer och gemenskap som viktiga byggstenar 
i livet. Att bygga gemenskap är något han ser 
fram emot med hösten.

– Jag längtar efter att Tonår får vara en plats där 
man får komma och gå som man är, att det som 
vill spela pingis känner sig lika välkommen och 
självklar som den som har frågor om livet och 
Gud. 

Hans första insats som ungdomsledare är dock 
sommarens Tonårsläger på Strandgården. 

– Det är en drömmig start! Jag får lov att vara där 
tämligen förutsättningslöst, får fokusera på att 
lära känna ungdomarna och bygga relationer. Jag 
ser verkligen fram emot både lägret och hösten!

ANNELIE ANDERBERG

ROBIN VILL BYGGA RELATIONER

Robin Ahlström hör hemma i Fiskebäck och är från hösten 
ungdomsledare i Equmeniakyrkan.
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