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LJUSET LYSER I MÖRKRET
OCH MÖRKRET HAR INTE ÖVERVUNNIT DET JOH 1:15

ARBETSGRUPPEN FÖR MISSION Sid 6
JULSTUGAN VIKTIG FÖR EQUMENIA Sid 3



I femtio år har Julstugan i Equmenia-
kyrkan Fiskebäck genererat pengar till 
kyrkans barn- och ungdomsarbete. Den 
18 november är det dags igen!

Equmenia är Equmeniakyrkans barn-och 
ungdomsverksamhet, organiserad i ungefär 
350 olika föreningar runtom i landet. De är ofta 
fristående från, men står i nära samarbete med, 
de lokala Equmeniaförsamlingarna. Bygdens 
lokala förening är Equmenia Fiskebäck & 
Önnered.
– Julstugans intäkter är grundbulten för nästa 

års budget, berättar Sara Kristensson, ord-
förande i Equmenia Fiskebäck & Önnered. 
Bland annat bekostar Julstugan en del av vår 
ungdomsledare Robins lön, men förstås myck-
et mer än så. Vi vill att vår verksamhet ska vara 
tillgänglig för alla. Därför tar vi en stor del av 
kostnaden för såväl läger som scoutskjortor 
och andra saker som kan bli större utgifter för 
deltagarna. 

En annan sak som Equmenia bekostar är 
ledarutbildningar och ledarupptakter. 
– En av de första och stora sakerna jag var med 

om i min tjänst som ungdomsledare i Equme-
niakyrkan var just ledarupptakten, berättar 
Robin Ahlström. Där fick jag en god överblick 
över vad vi faktiskt gör i Equmenia, olika 
verksamheter och möta de människor som 
engagerar sig som ledare. Det var en värdefull 
och produktiv kväll!

Ja, det händer mycket i Equmeniakyrkan under 
veckorna. Körerna Popcorn, Manna och Soul 
Children, barnkyrkan och söndagsklubben, 
scoutgrupperna, unga vuxna-träffarna och 
Lighthouse, som är kyrkans tonårsverksamhet 

om fredagkvällarna, utgör mötesplatser för 
runt trehundra barn och ungdomar varje vecka 
och över en termin, cirka femhundra unika 
deltagare. 
– Equmenia Fiskebäck & Önnered är med och 

skapar ytor för gemenskap där det inte hänger 
på prestation, säger Robin med entusiasm. Här 
är det fullt fokus på att bygga sammanhang 
och relationer. 

Under själva Julstugan får vi smakprov 
på sådant som ryms inom Equmenia. 
Återkommande inslag har varit att någon av 
körerna sjunger, scouterna som håller liv i elden 
utanför kyrkan, håller glöggen varm och, inte 
minst, ser till att munk-katapulten får sin årliga 
motion. Sjöscout har bidragit på olika vis, bland 
annat har de gjort grantomtar som har sålts 
under kvällen. 
– Julstugan har förändrats över tid. Equmenias 

hållbarhetsarbete har blivit tydligare, vilket 
påverkar innehållet i julstugan, berättar Sara. 
Vi har stort fokus på upplevelser, ätbart och 
saker av hög kvalitet i lotterierna. Med pan-
demin blev Julstugan digital, och delar av det 
bär vi med oss nu, som att årets listlotter läggs 
ut på kyrkans Instagram under veckan innan 
Julstugan. Dock ser vi fram emot att få träffas, 
äta gröt och ha det gott tillsammans under 
själva Julstugekvällen.

ANNELIE ANDERBERG

Nu går vi in i en högtid som jag skulle vilja 
hävda är den mest traditionsfyllda. Det finns 
många ”måsten” som ingår för att jul ska vara 
jul. Fler än de som är kopplade till t ex påsk och 
midsommar. Har du tänkt hur mycket julen är 
en högtid som på många olika sätt kopplas till 
alla våra sinnen? Vi tar in julen via syn, hörsel, 
smak, lukt och känsel. Ingen del av våra fem 
sätt att uppfatta världen lämnas utanför när vi 
firar jul. 

Då julen infaller under den mest mörka tiden 
på året fyller vi den med massor av ljus som vi 
tar in via våra ögon. Med öronen tar vi in alla 
julsånger som väcker känslor och minnen inom 
oss. Vilken är din favoritjulsång? Många är de 
smaker som hör julen till. Glögg, knäck, skinka, 
gröt, vörtbröd, sill osv. 

Lukten är ett sinne som ofta lyfts fram i 
diskussionen kring plastgran eller riktig gran. 
Detta kan man lösa genom att köpa en spray 
som sprider doften av riktig gran. En annan doft 
starkt förknippad med jul är hyacint. Förutom 
att julen är årets mörkaste period så är det 
oftast kallt. Att när det är kallt få dricka något 
varmt eller sätta sig framför en sprakande brasa 
aktiverar vår känsel. Det är extra behagligt att 
bli varm när det är kallt ute.

Att Gud har skapat oss med fem sinnen innebär 
att han kan använda alla våra sinnen för att 
kommunicera med oss. Ibland har vi en tendens 
att begränsa den kristna tron till ord i en bok 
som vi kan läsa och tro på. Men kristen tro är 
långt mer än en berättelse i en bok. Kristen tro 
är relation med den Gud som skapat oss och vill 
det bästa för oss. Berättelsen vi tror på handlar 
om en Gud som tog sig till oss för att på alla 
tillgängliga sätt få oss att upptäcka hur mycket 
han älskar oss. Gud vill nå dig och mig genom 
alla våra sinnen. 

I bibeln skriver 
t o m Paulus om att 
kristen tro har en 
lukt. Han kallar det 
”kristusdoft”. 

Min önskan och 
bön är att du ska 
få ana den under 
högtiden som nu 
ligger framför oss. 
  
 

  
PETER BARIC

Hur luktar kristen tro?

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

JULSTUGAN GÖR SKILLNAD FÖR 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. 
Tel: 031-457474. 

För bokning kontakta Ragnhild Jennerhav, 0704-803542.

Equmeniakyrkan Fiskebäck på Instagram @equmeniakyrkan_fiskeback 
Om du vill ge en gåva till Equmenia Fiskebäck & Önnered kan du göra det till 
Bg 760-7179 eller swisha till 123 07 42 122. 

Sara Åberg, en av årets konfirmander. 
Foto: Carolin Freiholtz

Sara Kristensson och Robin Ahlström. 
Foto: Carolin Freiholtz
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November
16/11 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.
 Peter Baric.

16/11 Ons kl. 12:00 RPG.
 Ögon känsliga för grönt. 
 Eva Erlandson och Håkan Hägg.

16/11 Ons kl. 19:00 Projektkörsövning.
 Inför 1:a Advent.

17/11 Tor kl. 10:30 Babysång.

18/11 Fre kl. 18:00 Julstugan.

20/11 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 -Domsöndagen. Predikan Maria  
 Davidsson. Musik Liv Rubensson  
 med delar av musiklinjen från SVF. 
 Nattvard. Barnkyrka o Söndags- 
 klubb.

20/11 Sön kl. 16:00 Fisher Creek.
  English speaking service.   
 Önneredsgården.

20/11 Sön kl. 18:00 Lovsångskväll med  
 Lisa och team från Saronkyrkan.

22/11 Tis kl. 10:00 Sy för Missionen.
 Önneredsgården.

23/11 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.
 Peter Baric.

23/11 Ons kl. 12:00 RPG.
 Sånger i Adventstid. Niklas Ekberg  
 m fl sjunger för och med oss.

23/11 Ons kl. 19:00 Projektkörsövning.
 Inför 1:a Advent.

24/11 Tor kl. 10:30 Babysång.

27/11 Sön kl. 10:00 Gudstjänst. 1:a  
 Advent. Predikan Daniel Demming.  
 Musik Niklas Ekberg och Projektkör.
  Barnkyrka o Söndagsklubb.

27/11 Sön kl. 12:00 Gudstjänst.
 1:a Advent. Predikan Daniel
 Demming. Musik Niklas Ekberg  
 och Projektkör.

27/11 Sön kl. 16:00 Fisher Creek.
  English speaking service.
 Önneredsgården.

30/11 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.
 Peter Baric.

30/11 Ons kl. 12:00 RPG.
 Glimtar ur vårt liv. Musik Inger och  
 Bengt Andersson.

December
4/12 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. 2:a  
 advent. ”Mission”. Predikan Daniel
 Demming. Musik William Harrysson.
  Nattvard. Barnkyrka o Sönd.klubb.

4/12 Sön kl. 16:00 Fisher Creek.
  English speaking service.   
 Önneredsgården.

4/12 Sön kl. 18:00 Adventskonsert.
 med Erikshjälpen. Lars Mörlid och
  Peter Sandwall. Fri entré.   
 Insamling.

6/12 Tis kl. 10:00 Sy för Missionen.  
 Önneredsgården.

7/12 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.

7/12 Ons kl. 12:00 RPG.
 Ur en pastorsfrus dagbok. 
 Inger Hallgren kåserar.

11/12 Sön kl. 11:00 Festgudstjänst.
 3:dje Advent. Festgudstjänst.  
 Predikan Peter Baric. 
 Musik Niklas Ekberg.

11/12 Sön kl. 16:00 Fisher Creek.
 English speaking service. 
 Önneredsgården.

11/12 Sön kl. 18:00 Luciafirande.
 ”Sprid Ljus”

14/12 Ons kl. 11:00 Bibel och Bön.
 Peter Baric.

14/12 Ons kl. 12:00 RPG.
 Julfest Fiskebäcksflickorna.

17/12 Lör kl. 18:00 JULKONSERT med
 församlingens sångare och
 musiker under ledning av Marcus
 Rubensson. Insamling Fri entré.

K A L E N D E R 18/12 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 4:de Advent. Predikan Rickard  
 Lundgren. Musik av Källängens  
 kapell.

18/12 Sön kl. 16:00 Fisher Creek.
  English speaking service.   
 Önneredsgården.

24/12 Julafton kl. 11:00 Julafton-
  samling vid krubban. Maria  
 Davidsson o Annika Hallberg.

24/12 Julafton kl. 23:30 
 Midnattsgudstjänst. 

25/12 Juldagen kl. 11:00 
 Juldagsgudstjänst. Predikan Peter  
 Baric. Musik Annmargret Karlsson.

Januari
1/1 Sön kl. 19:00 Nyårsdagen. Eku-
 menisk Nyårsbön i Tynnered kyrka.

8/1 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 Predikan Daniel Demming.
 Musik Johanna Bjurenstedt   
 Gustafsson, Niklas Ekberg 

15/1 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 Predikan Robin Ahlström.
 Musik Sandra Bäckrud m fl.

22/1 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. Eku-
 meniska Böneveckan. Predikostols-
 byte. Musik Marcus Rubensson

27/1 Fre kl. 17:45 SoulChildren.
 Önneredsgården.

27/1 Fre kl. 19:00 Tweenies.   
 Önneredsgården.

29/1 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 Predikan Lasse Svensson,   
 Equmeniakyrkans kyrkoledare.  
 Musik av Fiskebäck Soulchildren  
 & Hope, N Ekberg m fl. Nattvard.

Februari
5/2 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 Predikan Daniel Demming. Musik  
 Manna E Ackeby, A Hallberg E  
 Vennman m fl. Nattvard.

12/2 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 Predikan Maria Davidsson. Musik  
 Dhan & Johanna Hector Lund m fl

19/2 Sön kl. 11:00 Gudstjänst.
 Predikan Peter Baric.
 Musik Niklas Ekberg. Nattvard

24/2 Fre kl. 17:45 SoulChildren övar.
 Önneredsgården.

24/2 Fre kl. 19:00 Tweenies.
 Önneredsgården.

26/2 Sön kl. 11:00 Årsmötes-  
 gudstjänst. Predikan Daniel   
 Demming. Musik Marcus   
 Rubensson m.fl.

26/2 Sön kl. 13:00 
 Församlingens årsmöte.

5/3 Sön kl. 11:00 Festgudstjänst.
 Predikan Maria Davidsson. Musik  
 Popcorn & Co, N Ekberg m flMars
11/3 Lör kl. 09:00 - 14:00 
 Barnmarknad.

Equmenia 
i Fiskebäck & Önnered
Tisdagar 
18.30-20.00 Upptäckarscout
Onsdagar 
18.00-18.30 Barnkören Popcorn
18.00-18.45 Barnkören Manna
18.00-20.00 Konfirmation
Torsdagar
10.30-12-00 Babysång & sopplunch
18.30-19.30 Spårarscout i Fiskebäck
18.30-19.30 Spårarscout i Önnered
Fredagar 
17.45-19.00 SoulChildren 1 gång i mån.
19.00-21.00 Tweenies 1 gång i mån,
20.00 - 00.00 Tonår
Söndagar 
11.00-12.30 Barnkyrkan
11.00.12.30 Söndagsklubben
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Arbetsgruppen för mission träffas 
varannan vecka i Önneredsgården för 
att göra babypaket till länder i framför 
allt Afrika och Mellanöstern.  Två gånger 
om året transporteras babypaketet till 
Human Bridge för vidare distribution.

Det är tisdag förmiddag i Önneredsgården 
och Carin Ånskog, som är sammanhållande i 
gruppen, kommer bärande på sin symaskin.  Den 
kommer till flitig användning för att bland annat 
sy babytäcken.

– Täckena används också för att packa in andra 
babyartiklar i som exempelvis handdukar, 
filtar, tvättlappar, babykläder, mössor, sockor  
och annat som en nybliven mamma utan egna 
resurser kan behöva, berättar hon.

I ett land som Kongo föder många kvinnor sina 
barn i hemmen, ensamma, långt från medicinsk 
hjälp och med stor risk för att mamman eller 
barnet inte överlever. Om man tar sig till en av 
distriktets bykliniker för att föda kan man få ett 
babypaket med sig hem. Några av dessa paket har 
tillverkats i Önnered.

Materialet till tillverkningen är mestadels skänkt. 
Gamla gardiner, lakan och andra textilier blir 
täcken och filtar och de egentillverkade kläderna 

kompletteras med överblivet material från barn-
marknaden.

– Det är roligt att göra lite nytta samtidigt som vi 
har väldigt trevligt när vi jobbar tillsammans. 
Jag tycker om att sy och sticka och gör också 
en del hemma som jag tar med hit, berättar 
Gunnel Rolandsson som är en av de yngsta i 
gruppen.

Anna-Lisa Eriksson är en av de äldsta och det 
var i hennes kök som  missionsarbetet en gång 
började – säkert för 25-30 år sedan, tror hon. 

– Jag gör väl inte så mycket nytta nu, men det är 
roligt att vara med ändå, säger hon.

Gruppen består idag av omkring 15 damer i 
olika åldrar. Förutom att arbeta för ett gott syfte 
så är tisdagsförmiddagen i Önnered en viktig 
träffpunkt.

– Man måste inte ens sy för att få delta, det finns 
andra uppgifter. Vi har en fin gemenskap och 
vi visar omsorg om varandra. Det blir ofta bra 
samtalen runt fikabordet, säger Carin Ånskog.

Arbetsgruppen tar gärna emot material för att 
tillverka babypaket – gärna frottéhanddukar.

CHRISTINA LARSSON

HÄR TILLVERKAS BABYPAKET 
TILL NYFÖDDA I KONGO

Varannan tisdag samlas de här flitiga damerna i Önneredsgården och tillverkar babypaket. (Foto: Carolin Freiholtz)

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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Musik i Adventstid 

4/12 kl 18.00 Adventskonsert  

med Lars Mörlid & Peter Sandwall.  

Insamling till Erikshjälpen.  
Fri entré.  
   

11/12 kl 18.00 Luciatåg 

  

17/12 kl 18.00 Julkonsert  

med församlingens sångare & musiker  

under ledning av Marcus Rubensson. 

Insamling.  
Fri entré. 

  

  


