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En ny hösttermin har dragit igång och med 
den kom en ny ungdomsledare. Vem är då 
jag, detta nya ansikte som ni kommer få dras 
med ett tag framöver?

Sanna Strömsjö heter jag, är 21 år gammal 
och kommer från Haninge utanför Stockholm. 
Det senaste året spenderade jag på bibelskola 
Livskraft i Aneby, och några kommer kanske 
ihåg att jag gjorde praktik här i Fiskebäck i 
våras. Och nu har jag alltså flyttat hit för att 
vara ungdomsledare.

Som 21-åring idag finns det mängder av vä-
gar att gå, och massor av olika framtidsval 
att välja mellan. Det finns så mycket jag kan 
bli och så mycket jag ska hinna göra. Hela 
världen ligger för mina fötter med oändliga 
möjligheter.

Vi luras att tro att det är detta som frihet 
handlar om – att kunna välja och vraka och 
forma sitt liv precis som man själv vill ha det, 
men jag har upptäckt att det där inte stämmer. 
Världen ger en falsk bild av frihet, medan 
Jesus erbjuder den verkliga friheten.

Det är något fantastiskt som händer när vi 
väljer att lyssna efter Guds röst i våra liv, 
när vi överlåter oss till Hans vilja och Hans 
tankar för oss. När vi står där, vilsna och 
förvirrade, inför en värld med öppna dörrar 
tar Jesus vår hand och leder oss. Han pekar ut 
riktningen och visar vart vi ska gå.

Utan den här ledningen skulle jag vara helt 
lost. Jag skulle med all säkerhet irra runt, 
rädd och orolig inför framtiden och vuxen-
livet utan att veta vilken väg jag skulle gå. 
Utan Guds ledning skulle jag nog aldrig ha 
hamnat på övervåningen i en villa i Påvelund 
med en helt okänd, jämnårig kristen tjej som 
visade sig vara riktigt rolig att vara med, och 
riktigt trevlig. Jag skulle nog aldrig ha blivit 
ungdomsledare om det inte vore för att jag lät 
Gud fastställa riktningen för mitt liv och min 
framtid.

Det kan många gånger vara läskigt att gå 
Guds väg istället för sin egen; att avsäga sig 
rätten att vara herre över sitt eget liv, men jag 
litar på att Guds tankar för mig är så mycket 
bättre och så mycket större än mina egna. 
Jag litar på att det är som det står i Jeremia 
17:7-8:

”Men välsignad är den som litar till Herren 
och har Herren till sin trygghet. Han är som 
ett träd planterat vid vatten som sträcker sina 
rötter till bäcken. Det 
fruktar inte om hetta 
kommer, dess löv är 
alltid gröna. Det oroas 
inte under torra år, och 
det slutar aldrig att 
bära frukt.”

Hej Fiskebäckskyrkan!
SEPTEMBER
 30 lördag
  18.00 Församlingens bönemöte
   Tillsammans med styrelsen och anställda vill vi lyssna till och 
   be för den situation vi står i som församling.

 

OKTOBER
 1 söndag
  11.00 Gudstjänst HELIGT ARV, HELIGT LIV 
   – Tar du rygg på någon? Vem tar rygg på dig? Del 1.
   Anna Ahlström, barnvälsignelse, Söndagsskolan. Mingelfika.
  18.00 Söndakväll – Nåd
   Bengt Axelsson.
 3 tisdag
  18.00 Styrelsemöte

 4 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 5 torsdag
  19.00 Bibelkväll, se inforuta på sista sidan.
 7 lördag
  12.00 Andakt på Åkerhus
  16.00 Israelkväll – Vi gästas av Siegfried Luikert som undervisar i två delar med   
   rubrikerna Israel – älskad trots allt och Israel – ett tidens tecken. Fika.
 7-8 oktober UV-scouthajk i Västerlanda
 7-8 oktober Konfahajk i Ekhagen, Borås
 8 söndag
  11.00 Gudstjänst HELIGT ARV, HELIGT LIV 
   – Tar du rygg på någon? Vem tar rygg på dig? Del 2.
   Bengt Axelsson, nattvard (2), Söndagsskolan. Mingelfika.
 10 tisdag
  12.00 Andakt på Fiskebäcks äldreboende
 11 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 12 torsdag
  19.30 Nyfiken på dop och medlemskap?
   Se inforuta på sista sidan.
 13 fredag
  20.00 Gud hjärta GBG, Smyrnakyrkan. Tema: Korset.
 15 söndag
  11.00 Gudstjänst för stora och små – Bengt Axelsson
   UV-scoutinvigning, Draget. Mingelfika.
  18.00 Söndakväll – Anden i vardagen



  

 

 18 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 19 torsdag
  19.00  Bibelkväll

MISSIONSHELG 
20-22 OKTOBER Se inforuta på sista sidan.

 20 fredag
  20.00 Ungdomsmöte med lovsång och undervisning.
   Egil Svartdahl. Fika.
 21 lördag
  11.00-13.00 Brunch för ledare – Egil Svartdahl
   Anmäl dig på kyrkans hemsida senast 17 oktober.
  17.00 Festkväll för alla åldrar med undervisning, sång & musik. 
   Under undervisningen blir det egen samling för barnen. Servering.
 22 söndag
  11.00 Missionsgudstjänst för stora och små
   Egil Svartdahl. Sång & musik av Draget. Insamling till vårt missionsarbete.   
   Under predikan blir det egen samling för barnen. Mingelfika.
  18.00 Söndakväll med Egil Svartdahl.
   Samtal och fika kring borden.

 24 tisdag
  18.00 Styrelsemöte

 25 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 29 söndag
  11.00 Gudstjänst – Markus Löveborn.
   Nattvard (3), Anchor, Söndagsskolan. Mingelfika.
  18.00 Söndakväll – Irrläror
   Joel MacInnes

NOVEMBER
 1 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 2 torsdag
  19.00  Bibelkväll

 3 fredag
  19.00 Ungdomsgudstjänst med release för nyårsläger. Plats: Donsö Missionskyrka
 4 lördag
  11.00 Alla helgons gudstjänst
   Vittnesbörd, sång av Lystra. Mingelfika.
  12.00 Andakt på Åkerhus
 5 söndag
  16.00 Gudstjänst för stora och små – Änglafest
   Anna Ahlström, Draget och Söndagsskolan medverkar. Servering.

 7 tisdag
  12.00 Andakt på Fiskebäcks äldreboende
  18.00 Styrelsemöte

 8 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 12 söndag
  11.00 Gudstjänst – Gud vill försoning: Rättfärdiggjord 
   Bengt Axelsson, barnvälsignelse, Anchor, Söndagsskolan. Mingelfika.
  18.00 Söndakväll – Lär känna Barnabas
   Anna Ahlström. Ta med din Bibel!
 14 tisdag
  19.00 Församlingskväll – Årets tredje församlingskväll, då vi som församling söker   
   oss nära Jesus, bibelordet och varandra. Det blir teologiska samtal med bibeln i   
   centrum, bön om Andens ledning och kaffe på borden. 
 15 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 16 torsdag
  19.00  Bibelkväll

 19 söndag
  11.00 Gudstjänst – Gud vill försoning: Att ta sitt kors
   Bengt Axelsson, nattvard (1). Tillfälle för dop och medlemsintagning.    
   Söndagsskolan. Mingelfika.
  13.00 Ledardag med lunch, gemenskap och beachvolley. 
   Anmälan! Se inforuta på sista sidan.
 22 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 24 fredag
  21.00 Ungdomsgudstjänst

 26 söndag
  11.00 Gudstjänst – Gud vill försoning: Yttersta domen 
   Markus Löveborn, Söndagsskolan. Mingelfika.
  18.00 Söndakväll – Trons öken
   Markus Löveborn
 29 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 30 torsdag
  19.00  Bibelkväll

DECEMBER
 2 lördag
  12.00 Andakt på Åkerhus
 3 söndag
  11.00 Första adventsgudstjänst
   Anna Ahlström, sång & musik av Musikrådet, Anchor. Servering.
 5 tisdag
  12.00 Andakt på Fiskebäcks äldreboende
  18.00 Styrelsemöte



  

 

 6 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 8 fredag
  18.00 Israelkväll – Israel i Bibelns ljus
   DVD-undervisning i två delar och fika.
 9 lördag
  16.00 Julblomman – fest för dig som är 75 år och äldre. Vi gästas Fouad Rasho, pastor
    i Allianskyrkan i Hjällbo. Anmälan till expeditionen senast 5 december.
 10 söndag
  16.00 Gudstjänst för stora och små
   Markus Löveborn och Sanna Strömsjö. Julavslutning för barn- & ungdoms-
   verksamhet, bl.a. Draget och Anchor medverkar. Servering.
 13 onsdag
  19.00 Luciafirande. Insamling till Räddningsmissionen. Lussefika.
 17 söndag
  16.00 Sånggudstjänst – Vi sjunger in julen
   Anna Ahlström, insamling till Fiskebäckskyrkans missionsarbete. Servering.
 20 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 21 torsdag
  08.00 Högenskolans julavslutning

 24 söndag
  23.00 Julnattsgudstjänst – Bengt Axelsson
 25 måndag
  16.00 Juldagsgudstjänst
   Anna Ahlström, nattvard (2). Mingelfika.
 27 onsdag
  18.30 Onsdagsbönen

 30 lördag
  12.00 Andakt på Åkerhus
 31 söndag
  11.00 Gudstjänst
   Bengt Axelsson. Mingelfika.
  20.00 Ungdomarnas nyårsfirande Se inforuta.
31 dec - 5 jan Ungdomarnas skidresa till Hemsedal. Se inforuta.

JANUARI
 1 måndag
  19.00 Ekumenisk nyårsbön i Tynneredskyrkan

 7 söndag
  11.00 Gudstjänst

BIBELKVÄLLAR I 
FISKEBÄCKSKYRKAN
Att läsa bibeln är en utmaning, men kan man göra 
det tillsammans med andra går det lättare. Här får 
du lyssna till undervisning, samtala med andra och 
ställa dina frågor!
Datumen för höstens Bibelkvällar i Fiskebäckskyr-
kan är 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov och 30 nov – alla 
mellan 19.00-20.30.

SÖNDAKVÄLL
Söndakväll är för äldre ungdomar och unga vuxna. 
Här får vi möjlighet att fördjupa vår tro genom 
samtal, undervisning, bibelläsning, gemenskap 
och fika. Höstens datum är 1 okt, 15 okt, 22 okt, 29 
okt, 12 nov, 26 nov. Varmt välkommen!

MISSIONSHELG MED EGIL 
SVARTDAHL 20-22 OKTOBER
Vi vill samla församlingens alla generationer till 
årets missionshelg! 
Vi får besök av Egil Svartdal, som är pastor och 
predikant, föreläsare och programledare i norsk TV. 
På tidigt 70-tal började han som ungdomspastor 
och har sedan dess jobbat som både pastor och 
föreståndare inom Pingst. Egil är en av Norges 
främsta kommunikatörer med en unik förmåga att 
blanda allvar och humor. 
Helgens riktning är att ge Jesus vidare och vi ser 
fram emot att ta del 
av Egils undervisning 
och långa erfarenhet 
av att vara genera-
tionsförsamling. Han 
har skrivit boken 
”Ge det vidare – en 
församling för alla 
generationer” som 
inspirerat oss.

LEDARDAG 19 NOVEMBER
Kyrkan vill tacka och peppa alla sköna ledare i sina 
uppgifter. Söndagen den 19 november klockan 
13.00 bjuds alla ledare på lunch i kyrkan. Därefter, 
ca 14.00, åker vi till Beachcenter i Kviberg. Markus 
Löveborn visar runt och berättar om att vara 
församling utanför kyrkväggarna. Sen spelar vi 
beachvolley tillsammans! Vi beräknas vara hemma 
runt 18.00 igen. Anmälan sker på kyrkans hemsida 
eller via en pappersblankett (finns att hämta på 
expeditionen) senast den 5 november.

NYÅRSFIRANDE OCH 
SKIDRESA!
31 dec - 5 jan åker vi på skidläger till Hemsedal, ett 
läger för dig från 13 år och uppåt. Vi börjar med ett 
hejdundrades nyårsfirande tillsammans i kyrkan 
innan vi sätter oss i bussen, som under natten 
kommer att ta oss till Hemsedal. Lägret är ett 
samarrangemang med Donsö SMU. Anmälan och 
mer information kommer längre fram. Vid frågor 
kontakta Markus Löveborn på 0730-38 89 38.
PS. Även om du inte hänger med på skidresan så 
är du varmt välkommen att vara med på nyårsfes-
ten, då för en kostnad av 50 kr. 
Anmäl dig till exp@fiskebackskyrkan.se.

FUNDERAR DU PÅ DOP 
OCH MEDLEMSKAP?
Är medlemskap och dop något du börjat fundera 
över eller känns det kanske som om att du mis-
sade tåget som ung? Vi vet att många undrar över 
vad dopet innebär och har en längtan. Vi träffar 
dig gärna för att prata om detta. Ring eller smsa 
Bengt (0709-72 40 00) eller Anna (0708-72 77 77), 
eller kom på infoträffen den 12 oktober.
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VÄLKOMMEN TILL  
FISKEBÄCKSKYRKAN

www.fiskebackskyrkan.se
facebook.com/Fiskebäckskyrkan
Instagram - @fiskebackskyrkan

APRIKOSGATAN 2
426 56 VÄSTRA FRÖLUNDA

Tel: 031-69 12 60
exp@fiskebackskyrkan.se

Expeditionen öppen tisdag-fredag 9.00-12.00
e-post till anställda: förnamn@fiskebackskyrkan.se

Församlingens PlusGiro: 73 06 80-6 BankGiro: 831-69 45
Ungdomskassans BankGiro: 53 14-50 17
Swish till Fiskebäckskyrkan: 1231225614

 Ordförande  Anna Johansson 0730-29 19 87
 Pastor/Föreståndare Bengt Axelsson 0709-72 40 00
 Pastor Anna Ahlström 0708-72 77 77
 Vice föreståndare Peter Fasth 0708-75 38 88
 Ungdomspastor Markus Löveborn 0730-38 89 38
 Ungdomsledare Sanna Strömsjö 0701-56 68 36
 Musikledare Andreas Ålöv 0723-00 05 52
 Vik. koordinator Emelie Axelsson 0730-76 17 11
 Omsorgsgruppen Heléne Magnusson 0732-52 73 72

Tisdag 18.00 UV-Scout Lars Sjöblom 0739-02 77 43
Onsdag 10.00 Lekstugan Ros-Marie Ahlström 0708-36 51 99
Torsdag 17.30 Konfirmation Markus Löveborn 0730-38 89 38
(Jämna v.) 18.00 Draget Ann-Louise Kullingsjö 0707-20 88 98
Fredag 20.00 Tonår Clara Johansson 0705-95 67 75
Söndag 11.00 Söndagsskolan Anita Axelsson 0702-77 51 71
(Se webb) 11.00 Anchor Josef Magnusson 0709-49 17 29

En härlig höst önskar vi dig!


