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 Föredragningslia 
FÖR FISKEBÄCKS FRIKYRKOFÖRSAMLINGS ÅRSMÖTE 2022

1. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för årsmötet.  

2. Godkännande av föredragningslista.  

3. Val av justeringspersoner, 2 st.  

4. Val av rösträknare.  

5. Hälsningar till församlingen.  

6. Hälsningar och information från Fiskebäckskyrkans Ungdom.  

7. Föredragande av årsberättelser.  

8. Föredragande av räkenskaps- och revisionsberättelse.  

9. Beslut om ansvarsfrihet.  

10. Kassören har ordet.  

11. Val av vice församlingsföreståndare för 1 år.  
Valberedningens förslag: Peter Fasth  

12. Val av sex styrelseledamöter för 2 år. 

Avgående: Josef Magnusson, Christer Magnusson, Emelie Johansson, Beryl 
Andreasson, Lennart Kjellberg och Filip Hägglind (avgår 1 år tidigare, avböjt 
omval)                                                          
Valberedningens förslag: Josef Magnusson, Christer Magnusson, Emelie 
Johansson, Beryl Andreasson, Lennart Kjellberg och Peter Raimer (tidigare 
suppleant)   
Kvar till 2023: Robert Johnsson, Joakim Lindgren, Dan Börjesson, Camilla 
Larsson och Jakob Claeson  

13. Val av 2 st suppleanter för 1 år 

Avgående: Peter Raimer (föreslagen till styrelsen) och Emmeli Lilja 
Valberedningens förslag: Emmeli Lilja (omval) och Sara Sjöblom   

14. Val av två revisorer. 
Valberedningens förslag: Carina Magnusson, Anna-Lena Axelsson  

15. Val av en revisorssuppleant.  
Valberedningens förslag: Caroline Baltzersen  

16. Val av församlingens ordförande för 1 år.  
Valberednings förslag: Joakim Lindgren  

17. Val av ledamöter i valberedningen 
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Avgående: Albin Magnusson och Malin Olsson. 
Kvarstående: Mikael Axelsson, Ann-Marie Johansson, Sally Patriksson, Anders 
Fasth och Samuel Magnusson (sammankallande) 
Valberedningens förslag på nya ledamöter för 3 år: Gustav Ahlström och Sara 
Bertilsson 

18. Val av ledare i församlingens arbete (se bilaga)  

19. Val av ombud till årskonferensen SAM. 

20. Mission 
- Beslut om ekonomisk målsättning för mission 2022 

21. Beslut om medlemsavgift till SAM, 73.780kr (140kr x 530 medlemmar) 

22. Information från styrelsen 
- Källarrenoveringen 
- FKU  
- Stadgearbetet valberedningen 
- Personal och deras anställningsgrad 

23. Övriga frågor 

BILAGOR 
1. FKU årsberättelser 2021 
2. FKU ekonomi 
3. FKU ledare 2022 
4. Årsberättelse 2021 
5. Räkenskaps- & revisionsberättelse 
6. Val av ledare 
7. Valberedningen - arbetsbeskrivning och rutiner

Beslut 2021 Förslag 2022

Missionärsunderhåll SAM (+2%) 494 200 504 100

Ukraina 145 000 145 000

Ankarhjälpen 40 000 40 000

Opalkyrkan 25 000 25 000

Sjukhuskyrkan (46,50/medlem) 24 500 24 500

SAM medlemsavgift (140kr/medlem) 73 780 74 200

Gåvobevis Rumänien 20 000 20 000

Gåvobevis Ukraina 20 000 20 000

SUMMA 842 480 852 800
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FKU - årsberäelser 2021 

Lekstugan 
Lekstugan är på onsdagar 10.00-12.00. Barnen är i ålder 0-5 år i vuxens sällskap. Vi samlas på mattor på golvet, 
och börjar med ljuständning och klingar i triangeln. Vi sjunger önskesånger och använder oss av rörelser, sjalar, 
dans och spelar marackas. Vi avslutar med att sjunga Gud som haver. Efter sångstunden blir det fika, lek och 
god samvaro. Höstterminen blev inte vad den brukar vara, på grund av pandemin. Gruppen var mycket mindre 
än vanligt. Det brukar vara 10-15 eller mer, men i höstas var vi bara ca 7-8 st. Nu hoppas jag det ska bli bättre 
uppslutning v 8 o framåt! Hälsningar Ros-Marie Ahlström. 

Anchor 
Under vårterminens början samlades vi digitalt på Zoom, senare hade vi samlingar utomhus. Höstterminen 
samlades vi som normalt. Vi är mellan 10-25 ungdomar som samlas var tredje vecka. Det är ungdomar mellan 
11-13 år och mellan SSK och konfirmation. I dagsläget är vi tre ledare. 

En Anchorsamling startar med att vi är med i Gudstjänstens början, efter det går vi till köket och förbereder fikat. 
Sedan samtalar vi för att lite få lära känna varandra, tar del av bibelundervisning och fikar. 

Tonår 
På fredagkvällarna från 20-tiden till sena natten har vi haft öppet på tonår. För de som är 13 år eller uppåt. Både 
för ”våra” ungdomar men också för de som kommer utifrån. Det kommer mycket ungdomar runt om Fiskebäck 
till tonår så vi känner att det är ett viktigt arbete vi gör.  På en kväll kan det komma allt mellan 10-60 personer. 

Vår idé är att det alltid ska vara öppet på fredagar så att ungdomarna har någonstans att gå och där de kan 
känna sig trygga och bli sedda. Vi vill även skapa en nyfikenhet på vem Jesus är och vad han kan göra i ens liv.  

I början av året när det var mycket som var inställt så gjorde vi några tappra försök med att ha tonår och andakt 
via zoom. När graderna steg så plockade vi fram grillen så att vi kunde träffas och erbjuda värme för både kropp 
och själ, då vi var ute hela kvällen. 

I höstas åkte vi till Huskvarna för att vara med på T-Centralen, vilket var en riktig höjdpunkt. En annan personlig 
höjdpunkt är när jag sitter som förebedjare och en av ungdomarna kommer och sätter sig. Han vänder på hela 
situationen så han börjar att be för mig istället. Vi har också bön på sociala medier, likt den vi har i församlingen 
och där kan man höra av sig om man vill att vi ledare ber för dem i veckan som kommer.  

Be gärna för oss ledare så att vi orkar och kan föra Jesus kärlek vidare till våra ungdomar i våran byggd.  

Basen 
På sommaren, tre veckor i juni och två i augusti flyttar Tonår ner till hamnen och byter namn till Basen. Basen är 
öppen onsdagar, fredagar och lördagar. 2021 så var Basen i Bohusläns bod. Basen har ett liknande upplägg 
som Tonår fast vi är där det händer. Vi har en aktivitet i början av kvällen och avslutar med en andakt. Detta är 
en liten inkörsport för blivande tonåringar och nya ledare. Även här vill vi berätta om Jesus och vad han betyder 
och vad han kan göra med våra liv. 
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UV-scout 
När man nu blickar tillbaka till vårterminens start 2021 inser jag att det inte ens finns ett terminsprogram sparat. 
Vad hände? 

Vi ledare samlades i mitten på januari över Zoom och bestämde att vi testar att köra scouter digitalt. Bära eller 
brista. Via SAU hade vi fått lite tips om olika upplägg. Vi loggade in och loggades ut. Zoom var inte lika lätt som 
att slå en skotstek precis. Programmet varierade mellan frågesport, uppdrag i hemmet, tillverkning av isdubbar 
av material som man fick hämta i en låda utanför kyrkan och lyssna på när vi läste ur Joel och Erik. Zoomscouter 
är inget man kan hålla på med nån länge tid men det var kul att få testa på. Vi var ca 30 inloggade.  

När våren kom träffades vi ute igen och vår nya hajkplats på berget ovanför Ankaret var en fantastisk plats att 
samlas på. Att det inte blev något läger var nog ingen överraskning, men tråkigt var det. Hösten planerades och 
vi hade hoppats på en hajk men den blev utbytt mot en toppendag i Rösa med massor av kul scouting. Sedan 
körde vi resten av terminen ute och avslutade med en Julavslutning i snön framför öppen eld. 

/Lars Sjöblom 

Kristus Har Segrat - Vi Kan Segra 

Söndagsskolan 
Våren 2021 präglades av pandemin och barnen fick ta del av digitala Söndagsskolsavsnitt med bibelberättelse, 
sång och pysseltips hemifrån. När sedan höstterminen närmade sig var det en laddad ledargrupp som samlades 
för att planera den första ”vanliga” terminen på nästan ett och ett halvt år. Under hösten har vi samlat mellan 40 
och 60 barn på våra samlingar. På grund av renoveringen av källaren har vi fått ha våra samlingar i Ankarsalen 
under hösten och precis som tidigare år har vi använt oss av söndagsskolsmaterialet Skatten.  

Storsamlingarna har handlat om några välkända bibelberättelser och dessa har vi ledare berättat och illustrerat 
med hjälp av drama, flanellograf, dockteater eller bildspel. Efter storsamlingarna har vi delat upp barnen i 5 olika 
åldersgrupper. I smågrupperna har vi pratat vidare och genomfört någon aktivitet med anknytning till dagens 
bibelberättelse. Den sista stunden på våra samlingar kallar vi för Buskul och under denna stund har barnen 
själva fått välja mellan att delta i lekar, pyssel, målning, legobygge eller sällskapspel.  

Traditionsenligt hölls även en Änglafest under Allhelgonahelgen där Söndagsskolans pyssel, i form av änglar, 
prydde estraden i kyrksalen. Den 5:e december avslutades terminen med en gudstjänst tillsammans med de 
övriga barn- och ungdomsgrupperna och där Söndagsskolbarnen medverkade med sång.  

  

Draget & Hope 
Ytterligare ett märkligt år med pandemin som följeslagare. Vi har under året 2021 övat tillsammans med Draget 
varannan torsdag och med Hope under våren. Under hösten gjorde vi ett försök att starta upp en kör för 
mellanstadiet, Joy, men då det var lite för få barn har vi lagt den kören på is tillsvidare. 

Vårens stora projekt var påskmusikalen. ”Det största påskägget” där båda körerna på ett kreativt sätt fick berätta 
om påskens budskap i både sång och skådespeleri. Musikalen filmades och lades ut på församlingens Youtube 
kanal. På våren brukar Draget under ett normalt år åka på barnkörläger. På grund av pandemin blev det inte 
något läger men under hösten fick vi möjlighet att ha en kördag 2/10 i Opalkyrkan, vilket var mycket roligt. 
Draget har under året även sjungit på församlingens stora och små gudstjänster. Hope sjöng under våren på en 
gudstjänst 30/5. Hope har under hösten varit med på luciaövningarna och inte övat själva. Men en helg åkte vi 
till Jönköping tillsammans för en körhelg i SAUs regi, kallat Measure. 

I Draget har vi haft ca 20 barn och i Hope 9. 
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konfirmation 
Vårterminen 2021 

Vi fortsätter under vårterminen att ha konfimationsundervisning via Zoom på grund av Covid-19 restriktionerna. 
Det börjar kännas på ungdomarna att det är svårt att hålla sig motiverade och en konfirmand hoppar av. Men i 
övrigt försöker vi ha samma upplägg som vanligt med smågrupper, undervisning, smågrupp igen och en andakt. 
Samtalet flyter inte på lika lätt som när man träffas fysiskt, men det funkar på det stora hela.  

I mars fattar vi beslut om att avboka Gullbranna som var tänkt för konfirmationsläger på grund av att smittan igen 
har ökat i Västra Götaland. I april fixar vi en uteträff med brännboll, poängrunda och grill bara för att få träffas. En 
uppskattad aktivitet.  

Från mitten av april kör vi återigen med fysiska träffar i kyrkan, men med anpassningar. Vi håller tillbaka på fika 
och lek i storgrupp och försöker hålla oss till smågrupper och håller avstånd till varandra. Vi följer i övrigt samma 
upplägg som innan med Vägens Folk som material. Eftersom vi inte har träffats så mycket under året beslutar vi 
oss för en festkväll tillsammans med ledare och konfirmander 22 maj. Det blir en perfekt avslutning på året. 
Själva konfirmationshögtiden blir utan familj och släkt i kyrkan men sänds live från Fiskebäckskyrkan.  

Höstterminen 2021 

2/9 har vi första ledarträffen. Totalt 14 ledare. Preliminär planering för konfaåret 21/22 sätts. 

8/9 är det föräldraträff. Vi informerar om hur konfirmation går till i vår församling. Vi presenterar ledarna och 
programmet och föräldrarna får berätta om vilka förväntningar de har på året. Vi uppmanar föräldrar med 
ungdomar med särskilda behov att samtala med Tenna så vi kan fånga upp hur vi anpassar på bästa sätt. Totalt 
35 ungdomar är registrerade. Av dessa har tre ungdomar varierande behov av anpassningar.  

Uppstart med alla ledare och ungdomar 9/9. Emmy och Linn lägger en del energi på att dela in ungdomarna i 
grupper och fördelar dessa på ledarna. Smågrupperna lever kvar hela året. Tidigare har vi kastat om grupperna 
vid årsskiftet, men eftersom vi har förändringskänsliga ungdomar beslutar vi att inte göra det, och köra på med 
ursprungliga grupper hela året. Nu ska vi träffas för undervisning varje torsdag klockan 17. Den 19/9 är det 
inskrivning och bibelutdelning. I samband med detta har vi tagit foton på alla ungdomar och delar ut dem till 
församlingsmedlemmar som blir förebedjare. Under september/ oktober har vi det första praktiktillfället, som blir 
att hjälpa till med ombyggnationen i källaren i Fiskebäckskyrkan. Detta fördelas på fem olika tillfällen för att inte 
ha för många ungdomar samtidigt, så det finns arbete till alla. En uppskattad aktivitet. 

I början på oktober åker vi på hajk till Ekhagen. Ett fantastiskt tvådagarsläger med övernattning i stugor, måltider 
som ungdomarna hjälper till att laga, lekar, undervisning, andakter, samtal, dopp i sjön och nattligt bus. Väldigt 
uppskattat av både ledare och konfirmander.  

Under oktober har vi även det andra ”praktiktillfället”, som är ”hemma hos”. Vi åker i våra smågrupper hem till 
medlemmar i församlingen. Vi förberedde frågor till dem och hade fina samtal och fick god fika. 

Tredje praktiktillfället kom i november, då vi åkte två grupper åt gången till Human Bridges second hand 
verksamhet i Mölndal för att hjälpa till att sortera varor och få höra lite om vad en välgörenhetsorganisation gör. 
En vanlig torsdag består av fika, lek, smågrupp, undervisning, smågrupp och andakt. De 14 ledare turas om att 
ansvara för fika, lek och andakt.  

Fiskebäckskyrkan den 10 februari 2022 

Birger Möller
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FKU - ekonomi

Bilaga 2

Årsbokslut 2021 FKU
Konto Saldobalans Omföringar 
Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit Balansrapport

Tillgångar
1040 Bankgiro 3 644 3 644

1050 Swish 64941 64 941 68 585
Eget kapital o skulder

2099 Årets Resultat 60585 60585

Resultatrapport
Intäkter 

3010 Basaren 1500 1500

3018 Bidrag 3600 3600

3028 Medlemsavgift 1475 1475

3025 Barnkören 9440 9440

3011 Kollekt 5500 5500

3023 Lekstugan 200 200

3028 Medlemsavgift 9404 9404

3013 Tonår 47223 47223

3026 Unga vuxna 9940 9940

3012 UV Scout 4020 4020

3010 Vårbasar 53950 53950

146252

Kostnader

4028 Medlemsavgift ut 1320 1320

4012 Tonår 29430 29430

4012 Uv-scout 24940 24940

4020 Övrigt 9411 9411

4029 Bankavgifter 4736 4736

4025 Barnkören 7830 7830

77667

8999 Årets resultat 68585 68585
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UV-scout 
Lars Sjöblom 
Philip Claesson 
Camilla Larsson 
David /Simon Ahlström 
Kathrine Borggren 
Henrik Kjällberg 
David Emanuelsson 
Sofia Larsson 
Patrik Ulmfelt 
Markus Bertilson 
Karin Sandgren 
Sofia Larsson 
Signe Larsson 
Daniel Utbult  
Christopher Bråthen 
Siv Fasth 
Hilda Ahlström 
Wilma Peterson 
Astrid Magnusson 
Mathias Kjällberg 
Lovisa Magnusson  
Viktoria Bergman 
Felix Milton 
Ulrika Samuelsson 

Tonår & Basen 
Linn Hallberg 
David Fasth 
Pernilla Johansson 
Emmy Karlsson 
Samuel Lindgren 
Ludwig Olsson 
Siri Ahlström 
Johannes Börjesson 
Robin Ahlström 
Maja Andersson 
Gustav Ahlström 
Viktor Alnervik 
Alice Samuelsson 
Jakob Magnusson 

Söndagsskolan 
Kajsa Hägglind 
Anita Axelsson  
Johanna Magnusson 
Emma Andersson 
Helene Traung  
Daniel Axelsson 
Lina Ahlström 
Karl Johan Larsson 
Helene Pettersson 
Nicklas Albertsson 
Viktoria Ulmfelt 
Linda Magnusson 
Emil Eklund 
Marie-Louise Magnusson 
  
  

Anchor 
Josef Magnusson 
Felix Millton 
Elias Ahlström 
  
  

Konfirmation 
Linn Hallberg 
Leif Johannesson 
Emmy Karlsson 
Hanna Oskarsson 
Luke Ahlström 
Tenna Markusson 
Beryl Andreasson 
Agneta Möller 
Emil Axelsson 
Viktor Alnervik 
Gustav Ahlström 
Felix Millton 
Samuel Magnusson 
Birger Möller 

  

Draget & Hope 
Jenny Emmoth 
Ann-Louise Elm Kullingsjö 
Viktor Alnervik  
  

Lekstugan 
Ros-Marie Ahlström 
Ulla Johansson 
Margareta Davidsson 
Britta Ahlström 
Majlis Berndtsson 
Barbro Samuelsson 
Margret Börjesson 

FKU - ledare 2022

Bilaga 3
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Årsberäelse 2021 
FISKEBÄCKS FRIKYRKOFÖRSAMLING 

Under 2021 har det gått upp och ned med, restriktioner, öppningar och restriktioner igen. Pandemin har 
fortsatt att diktera villkoren för kyrkans verksamheter. Det har varit ytterligare ett kämpigt år och i samhället har 
spänningarna ökat kring hur man ska hantera pandemin och även i kyrkan har vi känt av dessa spänningar. 
Men 2021 var också ett år då våra frivilliga ledare visade stor vilja och kraft att utifrån de rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten vi hade ändå skapat träffar för våra barn och unga, trots alla omställningar och 
risker. Att ge barn och unga hopp och gemenskap i denna pandemitid har varit ovärderligt. Det har skapat 
gemenskap för barnen och ledarna och visat på det hopp vi har i Jesus. Tack till alla frivilliga på alla poster 
under ytterligare ett pressat år 2021! 

Det har också varit ett år där pandemin och andra omständigheter drabbat oss med sjukdom, arbetslöshet, 
smärta och sorg. Vårt varma deltagande med alla drabbade. 

Vi har burits av hoppet som Gud ger oss genom sitt Ord och vi började 2021 med några av dessa Ord. 

Guds rike blommar idag genom vad Jesus Kristus har gjort och genom Anden som är nära. Trots pandemin, 
oroligheter och mörka toner i världen. Det är Guds löfte. Men vi behöver hjälp för att se det och kunna glädjas 
över det. Därför ber vi tillsammans denna bön med Paulus ord: 

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, 
ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni 
får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans 

ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er 
till… Ef 1:17-18a 

  

Herren vill tala med var och en av oss. Också med dig. Han vill att vår kärlek till honom ska växa. Han vill tända 
ditt och mitt hjärta för hans planer och ge våra liv en plats i ett större sammanhang, ett uppdrag i Guds rike. 
Ingen är för liten eller för svag, för Guds helige Ande är över oss och i oss. 

En rykande veke ska han inte släcka… Matt 12:20 
Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Apg 4:20 

Vi tackar Gud för 2021, vi ber om att få leva nära Jesus och genom Guds nåd formas av hans vilja under 2022.  

Under året som gått har vi firat 55 gudstjänster. Förutsättningarna har varierat kraftigt under året och vi har 
tvingats att ställa om gång på gång. I Princip hela våren var det max 8 deltagare, från den 1 juni fick vi vara 50 
personer om vi hade anvisade platser. Första juli fick man vara max 300 personer med anvisad plats. Vi drog 
isär och märkte bänkarna som gjorde att vi kunde vara ca 160 personer. Sommarens gudstjänster firade vi 
tillsammans med Equmeniakyrkan Fiskebäck, från 20 juni till 15 augusti. Det var en glädje att fira gudstjänst 
tillsammans och att från 1 juli vara fler på plats! Sommarens Bibelsamtal på onsdagarna har också detta år varit 

Bilaga 4
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mycket uppskattade. Vi i Fiskebäckskyrkan arrangerade själva två ”Bryggmöten” nere vid Fiskebäcks hamn, 
den 27 juni och den 11 juli. Stor glädje över de samlingarna! 

Första oktober togs taket på antal besökare bort helt och vi kände ”nu släpper det”! Men den glädjen varade 
bara två månader, den första december blev det max 100 personer eller om fler än 100 krävdes vaccinbevis 
eller 1 meters avstånd mellan sällskap. Det var jobbiga beslut att fatta och svåra att genomföra, vi hoppas att vi 
aldrig mer behöver komma i samma situation. 

Här följer en uppräkning av besökare vid olika tillfällen under året: 
Mats Särnholm, Jonas Melin, Anton Ahlmark, Daniel Demming, Inger Hjertén, Peter Baric, Tomas Hammar, Tim 
Jansson, Lisa Kristensson, Joel MacInnes, David Castor, Arvid Jägenstedt, Åke Samuelsson. 

Tekniken har fortsatt vara viktig under 2021. Bild, ljud, programvara och ljus viktiga både för kyrkolokalen 
och för webbsändningarna, då vi sänt även när vi haft gudstjänstbesökare. Tack till alla som bidragit! 

På grund av ytterligare ett år av pandemi har vi inte någon statistik att presentera. Också under 2021 har det 
varit många som varit med oss på gudstjänst hemifrån via webben.  

EN KORT SAMMANFATTNING AV ÅRET 
Vi möttes till bön under den Ekumeniska Böneveckan i januari (gemensamt med Pingstkyrkan Västra 
Frölunda, Tynnereds församling Svenska kyrkan, Johannesgården katolska kyrkan, Equmeniakyrkan 
Fiskebäck, S:t Gabrielskyrkan Syrisk-ortodoxa kyrkan och Opalkyrkan). Alla träffar sändes live. Temat var ”Bli 
kvar i min kärlek” och fokus som alltid på bön. På söndagen gästade präster och pastorer varandras kyrkor, 
Mats Särnholm besökte oss och Bengt Axelsson var i Tynnereds Kyrka. Tillsammans med alla kyrkorna i Väster 
har vi nu arbetat några år för att få in Bibeläventyret (en bibelpresentation framarbetad av Svenska 
Bibelsällskapet och godkänd av Skolverket) på skolorna i Västra Frölunda. Under våren 2021 besökte vi tre 
klasser i Önneredsskolan och på hösten fler besök, ytterligare en klass i Önneredsskolan, en i 
Änggårdsskolan och två på Vättnedalsskolan. Varje klass får tre besök. Fantastisk att barnen på detta sätt får 
höra bibelns berättelser och vi ber att det ska ge dem hopp och tro! Vi är väldigt glada och tacksamma för 
Bibeläventyret och för att vi nu har en egen ”halvutbildad” bibeläventyrare i Josef Magnusson, som gick 
kursen för GT under hösten 2021. Vi är tacksamma att Josef vill göra detta och ber att han snart ska få ut i 
praktiken! 

Våra andakter på Åkerhus och Fiskebäcks äldreboende fick ställas in, med undantag av några få tillfällen i 
oktober november då vi besökte Åkerhus. Högtiderna för de äldre, ”Majblomman” ställdes in men 
”Julblomman” kunde genomföras ”med avstånd”, Birger Möller talade och Lena och Lars-Inge Albertsson 
stod för sången och musiken. Uppskattat! I maj gick vi istället ut med en hälsning och en blomma till var och 
en.  

Församlingsinformationen fick ske via zoom den 28 april, och den 15 september både i kyrkan och på zoom. 
Det har fungerat väldigt bra att använda zoom, men det är klart att det inte slår att mötas! 

ÄKTA NÄRA HELIG

ÄKTA NÄRA HELIG



  Lovsångskvällarna på söndagar fortsatte under 2021, inte så många besökare men välsignat. Vid några 
tillfällen under året har vi efter gudstjänst haft öppet för den som vill ta emot nattvarden, vi har kommit en och 
en eller två och två, för att ta emot gåvorna, allt för att göra det på ett smittsäkert och tryggt sätt. 

Onsdagsbönen var inställd under våren, men vi uppmuntrade varandra att mötas två 
och två till bibelläsning och bön genom ett material som kallades ”One to One”. 
Vi hade vår bönevecka i början av mars via zoom och fortsatt med en bön och 
bibelläsningsplan fram till påsk. Vi hade också uppskattade bibelsamtal 
kring Efesierbrevet via zoom under våren. Efter sommaren började vi 
samlas som vanligt igen till bön på onsdagskvällarna. 

Många Specialarrangemang blev inställda också under 2021. Ingen 
”hemma hos – helg”, inga skolavslutningar, inga Alphakurser, allt på 
grund av pandemin. 

Handlingshjälpen, som startade 2020, fortsatte även under våren 2021. 
Två gånger i veckan fanns vi på plats vid den lokala ICA-butiken för att hjälpa 
de i olika riskgrupper att handla. Mycket uppskattat och samtidigt ett bidrag till 
Solrosen Räddningsmissionen. 

Vårbasaren kunde inte genomföras detta år heller utan vi hade istället en insamlingsvecka i mitten av mars då 
vi presenterade de olika delarna i barnverksamheten och samlade in pengar. Stort tack till alla som gjorde 
detta möjligt och som bidragit! 

Fiskebäcksloppet, som är ett samarbete mellan oss, Göteborgs 
Räddningsmission, Equmeniakyrkan Fiskebäck och IF Väster, blev inställt 

men gjordes om till Fiskebäckslöpet där man kunde springa själv på egen 
bestämd tid och ändå betala in anmälningsavgiften. Alla intäkter gick 
oavkortat till Solrosen, Göteborgs Räddningsmission. 

Elvakaffe började den 11 juni. Alla välkomna till en andakt, en 
promenad och kaffe med dopp! Vi njöt fram till mitten av september 
sedan blev det lite kyligt. 

 Påsken blev vi tvungna att fira online. Vi hade en gemensam bön- och 
bibelläsningsplan som vi följde tillsammans och uppmuntrade till bön där 

hemma under stilla veckan fram till påsk. En 
Påskvandring med påskdrama arrangerades på 

tisdagen för UV-scouter och på onsdagen för 
barnfamiljer. Draget och Hope spelade in en Påskmusikal som sändes på 
Långfredagen. Getsemanestunden började med en webbsänd samling 
och sedan en inbjudan till kyrkan för att gå en Nattvardsvandring, där 
vi fick möjlighet att ta emot nattvard, be, skriva böner, tända ljus och ta 
emot välsignelsen. Långfredagsgudstjänsten var webbsänd så också 
Påskdagsgudstjänsten. Efter gudstjänsten på Påskdagen bjöd vi in till 
en tipsrunda för vuxna och barn. 

Under sommaren hade vi uppskattade gemensamma 
sommargudstjänster med Equmeniakyrkan Fiskebäck under 8 veckor. Vi 
läste Matteus evangelium tillsammans och predikningarna gjorde nedslag i 
delar av texterna. Parallellt hade vi sommarbarnkyrka för barnen i form av 
webbsänd gudstjänst. 

Fest i Väst fick ställas in och ställas om till en digital insamling ”FESTIVÄST 2021” till vårt missionsarbete. 
Frivilliga gåvor, sponsrade varor till slumpvis utvalda glada gåvogivare under en vecka och sedan ett livesänt 
event på Instagram den 25 november där gåvorna delades ut. 
Stort tack till alla som gjorde detta möjligt och som bidragit! 
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Missionshelgen bestod av två samlingar. På lördagen en inspirerande eftermiddag runt kaffeborden där vi 
fick en inblick i arbetet och upplevelserna på Mercyships, höra berättelser om missionsresor och mission på 
nära håll. På söndagen hade vi Missionshögtid med predikan av Mikael Albertsson och musik med 
Missionsbröderna. På båda samlingarna gjorde vi insamling till våra missionssatsningar i Ukraina, Rumänien 
och Tchad. 

Vi är glada för de i församlingen som på olika sätt ger sig iväg för att vara volontärer, gå på bibelskola eller 
läsa till pastor. Vi ber att vår församling ska vara en plantskola till tjänst och uppdrag för Jesus på alla möjliga 
sätt. Vi vill vara en sändande församling. Vi sände än en gång iväg Gunnar och Berit i oktober för att arbeta på 
Teneriffa i Turistkyrkan under 3 månader. 

Det blev en missionsresa under pandemiåret 2021 till Rumänien efter sommaren, Kenosis Sverige 
arrangerade den och ett viktigt uppdrag var att fixa det elektriska i den större verkstad de flyttat till. 
Ankarhjälpen har även under året samlat in kläder och fyllt två trailers som i oktober gick till Ukraina och till 
Narva. 

I Ukraina har arbetet fortsatt inför sommaren var det så osäkert, skulle pandemin sätta stopp för allt arbete? 
Men steg för steg blev det möjligt att genomföra läger efter läger och konferens efter konferens. Också i 
Rumänien har arbetet gått vidare, arbetet i skolan mitt i byn betyder enormt mycket och en ny lärare 
anställdes i början av året, han brinner för barnen och för sin kallelse i Kristus. 

Maria Gustavsson har tvingats arbeta på hemmaplan på grund av pandemi och oroligheter i Tchad. Under 
hösten har hon vidareutbildat sig i Kanada.  

Under december drogs restriktionerna åt, tre gudstjänster arrangerade vi med vaccinbevis som gjorde 
samlingarna mer smittsäkra och gav möjligt för fler att vara med. Lucia kunde genomföras genom att vi hade 
två samlingar, anmälan och vaccinbevis. Vi kunde också genomföra Julkonserten med Putte Nelson och 
Evelina Gard genom anmälan, begränsat antal till 400 personer och vaccinbevis.  
Efter den 19 december togs krav på vaccinbevis bort och max 50 deltagare återinfördes. 

  

Insamlingar vi gjort under året har inbringat: 

Vårbasaren (till Fiskebäckskyrkans ungdom)  55,450 kr 
Fiskebäcksloppet (till Solrosen Räddningsmissionen)       ca 75,000 kr 
Fest i Väst (till Missionen)     61,200 kr 
Insamling till Ungdomsstipendiefonden   16,820 kr 
Missionshelgen      59,360 kr 
Gåvobevis      40,000 kr 
  

Det regelbundna givandet är det som bär upp församlingens ekonomi, också pandemiåret 2021. Vi vill tacka 
alla som under året har bidragit ekonomiskt till församlingen och uppmuntrar till att öka det inför varje år! 

Renoveringen av källaren började hösten 2021 och planeras vara klart våren 2022. 

Vi är en del av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) som är ett nationellt samarbete mellan 
Pingstkyrkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Fiskebäckskyrkan är tillsammans med 
Smyrna, Saronkyrkan och Pingstkyrkan Västra Frölunda bärarförsamlingar till utbildningens lärocenter i 
Göteborg. 

Arbetslaget i församlingen har förändrats mycket under året, Anna Ahlström avtackades för lång och trogen 
tjänst i augusti och Markus Löveborn och Linn Hallberg avtackades i juni. Stort tack till Anna och Markus för 
era år som pastorer och stort tack till Linn för din tid som ungdomsledare. Felix Milton kom som 
ungdomsledare i augusti och Birger Möller som pastor i november. Varmt välkomna till Fiskebäckskyrkan Felix 
och Birger! 
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Fiskebäckskyrkans anställda under 2021 var: Bengt Axelsson pastor och föreståndare 100%, Anna 
Ahlström pastor 80% (100% under 2021) fram till 15 augusti, Markus Löveborn pastor med inriktning mot unga 
vuxna 75% fram till sista augusti, ny på tjänsten Birger Möller på 100% från 1 november, Linn Hallberg 
ungdomsledare 100% till sista juli, ny på tjänsten Felix Milton 100%, Emelie Axelsson koordinator 80%, Viktor 
Alnervik musikledare 80% och 20% med fokus ungdom. 

16 nya medlemmar har hälsats välkomna till församlingen under året. Två på flyttningsbetyg: Kjell Larsson 
och Viktor Alnervik. 14 på bekännelse: Lovisa Larsson, Sofia Larsson, Agnes Kjellberg, Adéle Börjesson, 
Alexander Fhager, Wilma Ahlström, Ella Ahlström, Beata Ahlström, Signe Larsson, Hilda Ahlström, Ebba 
Axelsson, Axel Baltzersen, Lovisa Börjesson och Tuva Baltzersen.  

Två har gått ur församlingen eller flyttat till annan församling: Monica 
Hultgren till Svenska kyrkan och Caroline Nate har ännu inte bestämt 
församling. 

Sex har under året brutit upp för ”att för alltid vara med 
Herren”: Roland Karlsson 15 juli, Lewi Magnusson 23 augusti, 
Marine Karlsson 24 augusti, Gerd Andersson 12 oktober, 
Lisbeth Drewitz 13 oktober, Elsa Axelsson 3 december. 

Vid årsskiftet 2020/2021 var vi 538 medlemmar i 
församlingen, en ökning med åtta medlemmar.  

Under året har vi döpt tio barn och två vuxna och haft tio 
barnvälsignelser. 

  

  

  

  

Fiskebäckskyrkan den 22 februari 2022 

Bengt Axelsson
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6XPPD�NRUWIULVWLJD�VNXOGHU ����������� ����������� ����������� �����������

6800$�(*(7�.$3,7$/�2&+�6.8/'(5 �������������� ������������� �������������� ��������������

%(5b.1$7�5(68/7$7 ���� ���� ���� ����

3UHOLPLQlU�EDODQVUlNQLQJ
),6.(%b&.6�)5,.<5.2)g56$0/,1*�

�����������

8WVNULYHW�DY�0DGHOHQH�-RKQVVRQ�������������������� 9LVPD�H(NRQRPL

6LGD���DY��



15

�����0nQDGVRIIHU�EJ��SJ
�����2IIHU�NRQWDQW�VZLVK
�����.\UNRDYJLIWHU
�����5XPlQLHQ
�����6O|MGHQ
�����)HVW�L�9lVW
�����0LVVLRQ
�����8WK\UQLQJ�DY�$QNDUHW�RFK�%DVHQ
�����6HUYHULQJ
�����,QWlNWHU�5HQRYHULQJ�N|N�PP
�����,QWlNWHU�5HQRYHULQJ�.lOODUH
�����$QNDUKMlOSHQ
�����%ORPPRU��IU�JUXSSHUQD�
�����%LEHOlYHQW\UHW
�����IDNWXUHULQJ
�����$QP�DYJ�NRQID
�����gUHVXWMlPQLQJ

�����8WK\UQLQJ�DY�ORNDOHU�WLOO�).8

�����+\UHVLQWlNWHU
�����(UVlWWQLQJDU�I|U�SHUVRQDO
�����%LGUDJVLQWlNWHU
�����gYU�HUVlWWQ�RFK�LQWlNWHU
�����6MXNO|QHHUVlWWQLQJ

�����)|UVDPOLQJVNRVWQDGHU�PDWHULDO
�����0LVVLRQlUVXQGHUKnOO
�����%ORPPRU
�����6HUYHULQJ
�����gYULJ�PLVVLRQ
�����5XPlQLHQ
�����8NUDLQD
�����+MlOSNDVVD
�����.RQID����������
�����$UYRGHQ

�����(O�N\UNDQ
�����.RVWQDGHU�SDUNHULQJ
�����6M|ERG
�����9HQWLODWLRQVNRVWQDGHU
�����6WlGQLQJ�RFK�UHQKnOOQLQJ�N\UNDQ
�����5HS�RFK�XQGHUKnOO�N\UNDQ
�����9$

5lNHQVNDSVnU��������������������������
�
$YVHU�SHULRGHQ��������������������������
3HULRG�IJ�nU�������������������������

��
�

3HULRGHQ $FNXPXOHUDW
3HULRG

�IJ�nU
�
5|UHOVHQV�LQWlNWHU
1HWWRRPVlWWQLQJ

������������ ������������ ������������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������

���� ���� ��������
������ ������ ���������

��������� ��������� ����������
���������� ���������� ����������
�������� �������� ���������
��������� ��������� ��������
���������� ���������� ���������
��������� ��������� ����
�������� �������� ������
��������� ��������� ����
��������� ��������� ��������

���� ���� ����������
��������� ��������� ���������

����� ����� �����
������������ ������������ ������������

$NWLYHUDW�DUEHWH�I|U�HJHQ�UlNQLQJ
���� ���� ����������

�
gYULJD�U|UHOVHLQWlNWHU

�������� �������� ����
��������� ��������� ����

���� ���� ��������
��������� ��������� ���������
�������� �������� ��������

���������� ���������� ���������

6XPPD�U|UHOVHQV�LQWlNWHU ������������ ������������ ������������

5|UHOVHQV�NRVWQDGHU
5nYDURU�RFK�I|UQ|GHQKHWHU

����������� ����������� �����������
����������� ����������� �����������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������
����������� ����������� �����������
��������� ��������� �������

���� ���� ���������
���������� ���������� ����������

������������� ������������� �������������

gYULJD�H[WHUQD�NRVWQDGHU
����������� ����������� �����������
���������� ���������� ���������

���� ���� ���������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������

3UHOLPLQlU�UHVXOWDWUlNQLQJ
),6.(%b&.6�)5,.<5.2)g56$0/,1*�
�����������

8WVNULYHW�DY�0DGHOHQH�-RKQVVRQ�������������������� 9LVPD�H(NRQRPL
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3HULRGHQ $FNXPXOHUDW
3HULRG

�IJ�nU
�����gYULJD�ORNDONRVWQDGHU
�����+\UD�DY�LQYHQWDULHU
�����)|UEUXNQLQJVLQYHQWDULHU
�����3URJUDPYDURU
�����)|UEUXNQLQJVPDWHULDO
�����5HVHNRVWQDGHU
�����$QQRQVHULQJ
�����.RQWRUVPDWHULDO
�����7HOHIRQ�%UHGEDQG
�����'DWDNRVWQDGHU
�����3RUWR
�����)|UHWDJVI|UVlNULQJDU
�����%DQNDYJLIWHU
�����$GPLQLVWUDWLRQVNRVWQDG�6$0
�����%|FNHU��WLGQLQJDU
�����0XVLN�NRVWQDGHU
�����)|UHQLQJVDYJLIWHU��DYGUDJVJLOOD
�����gYULJD�NRVWQDGHU

�����/|QHU
�����6HPHVWHUO|Q
�����)|UlQGULQJ�DY�VHPHVWHUO|QHVNXOG
�����%LOHUVlWWQLQJ�VNDWWHIUL
�����3HQVLRQVI|UVlNULQJDU
�����/DJVWDGJDG�DUEHWVJLYDUDYJLIW
�����6RFLDOD�DYJLIWHU�I|U�VHPHVWHU��RFK�O|QHVNXOG
�����6lUVN�O|QHVNDWW�SHQVLRQVNRVWQDGHU��GHNO�SRVW
�����$UEHWVJLYDUDYJLIW�XQGHU����nU
�����)25$�I|UVlNULQJ
�����*UXSSOLYI|UVlNULQJVSUHPLHU
�����*UXSSRO\FNVIDOOVI|UVlNULQJ
�����gYULJD�SHUVRQDONRVWQDGHU�VMlODYnUG

�����$YVNULYQLQJ�E\JJQDG
�����$YVNULYQ�5HQRYHULQJ�.$
�����$YVNULYQLQJDU
�����$YVNULYQLQJ�NlOODUERG

�����5lQWHNRVWQDGHU

�����cUHWV�UHVXOWDW

��������� ��������� ����
���������� ���������� ����������
��������� ��������� ����
��������� ��������� ���������

���� ���� ���������
������� ������� ����

���������� ���������� ����������
���������� ���������� ���������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������
��������� ��������� ���������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ���������

���� ���� ���������
������� ������� �������
������� ������� �������

����������� ����������� �����������

3HUVRQDONRVWQDGHU
������������� ������������� �������������
����������� ����������� �����������
��������� ��������� ���������
������� ������� ���������

����������� ����������� �����������
����������� ����������� �����������

�������� �������� ��������
���������� ���������� ����������
���������� ���������� ����
��������� ��������� ���������

���� ���� ����������
������� ������� ����

���������� ���������� ���������
������������� ������������� �������������

$Y�QHGVNULYQLQJDU�DY�PDWHULHOOD�RFK�LPPDWHULHOOD�DQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
����������� ����������� �����������
����������� ����������� �����������
���������� ���������� ����������
��������� ��������� ���������

����������� ����������� �����������

6XPPD�U|UHOVHQV�NRVWQDGHU ������������� ������������� �������������

5|UHOVHUHVXOWDW ����������� ����������� ����������

)LQDQVLHOOD�SRVWHU
5lQWHNRVWQDGHU�RFK�OLNQDQGH�UHVXOWDWSRVWHU

���������� ���������� ����������
�

5HVXOWDW�HIWHU�ILQDQVLHOOD�SRVWHU ����������� ����������� �����������

5HVXOWDW�I|UH�VNDWW ����������� ����������� �����������

%(5b.1$7�5(68/7$7 ����������� ����������� �����������

cUHWV�ERNI|UGD�UHVXOWDW
����������� ����������� �����������

�

3UHOLPLQlU�UHVXOWDWUlNQLQJ
),6.(%b&.6�)5,.<5.2)g56$0/,1*�
�����������
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Val av ledare  
I FÖRSAMLINGENS ARBETE

Bilaga 6

KYRKVÄRDAR 
Gr 1 Gr 2 Gr 3 
Jonas Ahlström Håkan Nilsson Mikael Axelsson 
Johan Oskarsson Mikael Johnsson Bertil Pettersson 
Olof Ahlström Henrik Börjesson Lars Axelsson 
Fredrik Ahlström Allan Börjesson John Magnusson 
Harry Ahlström Tobias Johnsson Philip Claeson 
Nils Börjesson Joel Börjesson Jacob Claeson 
Fredrik Johansson Ruben Olsson Daniel Johnsson 
William Börjesson  William Modig 

Gr 4 Gr 5 
Karl-Axel Johansson Patrik Cleve 
Erik Pettersson Magnus Olsson 
Per-Olof Ahlström John Ahlström 
Peter Baltzersen Andreas Karlsson 
Marie Johansson Thomas Hallbäck 
Sebastian Pettersson Joel Cleve 
Alvin Antblad Josef Kjellberg 
Emil Eklund 

LJUDTEKNIKER 
Jonathan Karlsson Emelie Axelsson (sammankallande) 
John Ljunggren Simon Orkarsson 
Ludwig Olsson Henrik Ahlebrand (vilande) 
Lars Sjöblom Johannes Ahlström (vilande) 

PROJEKTORGRUPP 
Maria Petersson (sammankallande) Jenny Bruce 
Ebba Axelsson Martin Johansson 
Benjamin Magnusson Linnea Olsson 
Fredric Gustafsson 

MUSIKRÅD 
Ulrika Samuelsson Ann-Louise Elm-Kullingsjö 
Robert Johnsson Emelie Johansson 
Josefine Kjellberg Jonathan Karlsson 
Sofia Davidsson Fredrik Markusson 
Hanna Oskarsson Peter Raimer 
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NATTVARDSTJÄNARE 
Gr 1 Gr 2 
Monica Lindgren (sammankallande) Ann-Marie Johansson (sammankallande) 
Leif Johannesson Gunnar Börjesson 
Martin Börjesson Ann Magnusson 
David Fasth Ulla Johansson 
Helene Traung Anders Ydreborg Oskarsson 
Daniel Axelsson Evelina Fasth 
 Per Axelsson 
Gr 3 
Ulrika Samuelsson (sammankallande) 
Daniel Fhager 
Petter Börjesson 
Annica Olsson 
Vilhelm Gustafsson 
Peter Fasth 

FÖREBEDJARE 
Gr1 Gr 2 
Thora Axelsson Annica Olsson 
Laila Johansson Monica Fasth 
Anders Ydreborg Oskarsson Emil Axelsson 

Gr 3 
Monica Lindgren 
Leif Johannesson 
Martin Börjesson 

MÖTESLEDARE 
Josef Magnusson Robert Johnsson 
Anders Fasth Joakim Lindgren 
Gunnar hager Ann Magnusson 
Henrik Johansson Malin Olsson 
Samuel Magnusson Agneta Möller 
Camilla Claeson Ström Peter Fasth 
Filip Hägglind Dan Börjesson 
Tenna Markusson 

ANSVARIG ONSDAGSBÖN 
Robert Johnsson 

BLOMANSVARIGA 
Ann-Marie Johansson Stina Bertilsson 

PRAKTISKT ARBETE, snöröjning m.m. 
Roger Borggren Erik Pettersson 

ANSVARIG UTHYRNING BANDYSALEN 
Catarina Hedlund 

GRUPPLEDARKOORDINATOR 
Pernilla Johansson Gill Claeson (ansvarig) 
 Madeleine Johnsson 
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SERVICEGRUPPLEDARE 
Gr 1 Gr 2 
Pernilla Johansson Viveca & Jonas Ahlström 
Anna-Lena Axelsson Mona & Allan Börjesson 

Gr 3 Gr 5 
Josefine & Markus Bertilsson Annica & Rikard Olsson 
Anna & Tobias Johnsson 

Gr 6 Gr 7 
Charlotte & Andreas Karlsson Mikaela & Christian Johansson 
Marie & Anders Oskarsson Josef & Linda Magnusson 

Gr 8 Gr 9 
Elisabeth & Joakim Lindgren Ingegerd Ahdrian 

Gr 10 
Ulrika & Peter Samuelsson 
Lovisa & Nicklas Albertsson 

MISSIONSRÅDET 
Caroline Sunbring (sammankallande) Sune Aronsson 
Frank Sunbring Eva Aronsson 
Vera Ahlebrand Siv Fasth 
Åke Samuelsson Amanda Magnusson 
Magnus Sjöblom Madeleine Oskarsson 
Tryggve Gustafsson Mikael Albertsson 
Bo Ekberg Evelina Fasth 
Birgitta Ekberg Peter Fasth (styrelserepresentant) 
Rikard Olsson 

ANKARHJÄLPEN 
Eva Aronsson Vera Ahlebrand 
Sune Aronsson Tryggve Gustafsson 

SOLDATHEMSSTYRELSEN 
Tryggve Gustafsson 

BESÖKSGRUPPEN SAGÅSEN (vilande) 

OMSORGSGRUPPEN 
Helene Magnusson (sammankallande) Thora Axelsson 
Monica Lindgren Karin Magnusson 
Annica Gustafsson Vivi Johansson 
Tryggve Gustafsson Gunvor Magnusson 
Maj-Lis Oskarsson Margareta Davidsson 
Marie Oskarsson Ingvar Davidsson 
Vera Ahlebrand Laila Johansson 
Gunnar Fhager Lena Hansson 
Berit Fhager Siv Fasth 
Maria Petersson Birgitta Johansson 
Pauline Cleve 



IT-ANSVARIGA 
Simon Stamberg Rikard Olsson 

EXPEDITIONEN 
Kinna Claesson 

FASTIGHETSRÅDET 
Filip Claeson, värme/vent. Allan Börjesson, mark/trädgård 
Axel Magnusson, värme/vent. Jonas Ahlström, mark/trädgård 
Markus Bertilsson, byggnad Karl-Axel Johansson, handyman 
Rickard Berndtsson, byggnad Vilhelm Gustafsson, brand 
Andreas Karlsson, byggnad Christer Magnusson, styrelsen 
Nicklas Albertsson, el Joakim Lindgren, styrelsen 
Magnus Olsson, målning Josef Magnusson, styrelsen 

BASARANSVARIGA 
Monica Bäck (sammankallande) Andrea Antablad 
Madeleine Johnsson Helene Pettersson 
Maria Petersson Karin Nilsson 

FEST I VÄST 
Camilla Larsson (sammankallande) Monica Bäck 
Magnus Olsson Sofia Larsson 
Jonas Ahlström Erik Pettersson 
Andreas Karlsson Johan Oskarsson 
Roger Borggren Liselotte Johansson 

KRISGRUPP 
Bengt Axelsson (sammankallande vid kris) Emelie Axelsson (sammankallande) 
Anders Ydreborg Oskarsson Birger Möller 
Jenny Emmoth Camilla Larsson 
Andrea Antblad Tekla Nätterdal 
Gunnar Fhager Thoa Axelsson 
Leif Johannesson Erik Pettersson 
Peter Fasth Ulrika Samuelsson 
Gill Claeson Monica Lindgren 
Håkan Nilsson Magnus Olsson 
Karl-Axel Johansson Vilhelm Gustafsson 

GEMENSKAPSTRÄFF ANDAKT PÅ FISKEBÄCKS ÄLDREBOENDE 
Gerd Börjesson (sammankallande) Gunilla Järlbring (sammankallande) 

ANDAKT PÅ ÅKERHUS 
Inger Börjesson (sammankallande)
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6<YDIgIG[Q[OI[� �<gDIjhDIhXgQp[Q[O�]EP�gkjQ[Ig

6<YDIgIG[Q[OI[h�kddGg<O�Ag�<jj�j<�Ng<Z�X<[GQG<jIg�jQYY�Nbgh<ZYQ[OhhjsgIYhI[��gIpQh]gIg
]EP�p<YDIgIG[Q[OI[�h<Zj�Nk[XjQ][AgIg�Nbg�BghZbjIj�

6<YDIgIG[Q[OI[h�h<ZZ<[hAjj[Q[O�]EP�gIhkghIg

Ɣ 6<YDIgIG[Q[OI[��6��DIhjBg�<p�hWk�dIgh][Ig�h]Z�Ag�p<YG<�dB�jgI�Bg��6<gWI�Bg�<pOBg�jpB�IYYIg�jgI
YIG<ZbjIg�]EP�jpB�IYYIg�jgI�[s<�pAYWh�Q[�

Ɣ 6AYW<��Q[]Z�hQO��h<ZZ<[X<YY<[GI�Nbg�6���Q[[<[�BghZbjIj�p<gWI�Bg�
Ɣ +<hj]gIg[<�Ag�I[�gIhkgh�Nbg�p<YDIgIG[Q[OI[�]EP�X<[�GIYj< dB�ZbjI[�]EP�Q�dg]EIhhI[�pQG�DIP]p
Ɣ 6QEI�Nbgh<ZYQ[OhNbgIhjB[G<gI�Ag�hjA[GQOj�<GWk[OIg<G�jQYY�6�
Ɣ 6<YDIgIG[Q[OI[ Nbg�X][jQ[kIgYQO�GQ<Y]O�ZIG�hjsgIYhI[

�gDIjhOB[O

Ɣ +B�pBgI[�INjIg�BghZbjIj�h<ZY<h�6��Nbg�Q[jg]GkXjQ][�<p�[sp<YG<�YIG<ZbjIg�GAg�pQ�OBg�QOI[]Z
Pkg�pQ�<gDIj<g�]EP�Ogk[GIg[<�Nbg�YIG<ghX<d�¥�I[Oj¦�

Ɣ �bghj<�h<ZYQ[OI[�Q[Nbg�X]ZZ<[GI�BghZbjI�AOIg�gkZ�Q�<kO�hId
Ɣ �gBO<�p<YDIgIG[Q[OI[h YIG<ZbjIg�]Z�YAOIj�I[O<OIZ<[O Q[Nbg�X]ZZ<[GI�BghZbjI
Ɣ 1[GIghbX[Q[O�<[<Ysh��/<Zj<Y<�ZIG�hjsgIYhI[�d<hj]gIg�]Z�DIP]p�]EP�Ng<ZjQGhdY<[Ig�h<Zj�hI

bpIg�X]ZdIjI[hDIP]p��BYGIghNbgGIY[Q[O��Xb[hNbgGIY[Q[O�IjE���I�jQYYh<ZZ<[h�bpIg�PIY<
dg]EIhhI[�

Ɣ �gBO<�GI�hjsgIYhIYIG<ZbjIg�h]Z�hkjjQj�Q�jpB�Bg�]Z�GI�hjAYYIg�kdd�Nbg�]Zp<Y�dB�Ã�Bg�<YjIg[<jQpj
NsYY[<Ghp<Y�dB�Â�Bg���gBO<�IghAjj<g[<�¥hkddYI<[jIg[<¦�]Z�GI�hjAYYIg�kdd�Nbg�]Zp<Y�
¥�bgh<ZYQ[OhhjsgIYhI[�DIhjBg�<p�ÂÂ�]gGQ[<gQI�YIG<ZbjIg�]EP�Ã�IghAjj<gI�¥hkddYI<[jIg¦

Ɣ �gBO<�pQEI�Nbgh<ZYQ[OhNbgIhjB[G<gI�]Z�P<[�P][�hjAYYIg�kdd�Ijj�Bg�jQYY
Ɣ �gBO<�gIpQh]gIg�]EP�gIpQh]ghhkddYI<[j�]Z�GI�hjAYYIg�kdd�Nbg�]Zp<Y�Ijj�Bg�jQYY
Ɣ �I�Nbgh<ZYQ[OI[�]Z�dIgh][NbghY<O�jQYY�Nbgh<ZYQ[OhhjsgIYhI[�]EP�gIpQh]gIg
Ɣ �]ZZ<�ZIG�IO[<�dIgh][NbghY<O
Ɣ  AZ[<�GI�dIgh][NbghY<O�h]Z�p<YDIgIG[Q[OI[�I[<jh�]Z�hX<�jQYYNgBO<h�jQYY�d<hj]gIg[<�h]Z�NBg�OI

hQ[�Q[dkj�Q[[<[�dg]EIhhI[�OBg�pQG<gI�
Ɣ 0<Y<�ZIG�NbgIhY<O[<�dIgh][Ig���YY<�Q�6��PWAYdh�Bj�ZIG�GIjj<��¥/I�OkQGI�]Z�p<G�Z<[�X<[�hAO<�¦

0A[X�dB�<jj�Ng<ZhjAYY<�kddGg<OIj�dB�Ijj�d]hQjQpj�hAjj�
Ɣ "Ag�I[ NbgIhY<OI[�dIgh][�DYQpQj�jQYYNgBO<G�hX<�pQ kddZ<[<�dIgh][I[�<jj�j<Y<�ZIG�[BO][�<p

d<hj]gIg[<�IYYIg�[BO][�p<YG�hjsgIYhIZIGYIZ�
Ɣ 6QG�Ijj�d]hQjQpj�hp<g�Ag�OB[OI[��0pB�dIgh][Ig�NgB[�6��jgANN<g�NbgIhY<OI[�dIgh][�Q�Ijj�h<Zj<Y��

BjIg�jQYY�6��Nbg�DIhYkj���hYkjYQO�NgBO<�jQYY�dIgh][I[�
Ɣ 0<�Ng<Z�dIgh][NbghY<O�dB�jpB�IYYIg�jgI�[s<�YIG<ZbjIg�jQYY�p<YDIgIG[Q[OI[�

�WAYdG]XkZI[j

Ɣ �bgh<ZYQ[OI[h�hj<GO<g
Ɣ  QjI[�OkQGI�]Z�p<G�Z<[�hX<�hAO<�[Ag�Z<[�j<Y<g�ZIG�I[�NbgIhY<OI[�dIgh][�Nbghj<�OB[OI[
Ɣ )pIghQXj�hjsgIYhI<gDIjIj
Ɣ /jsgIYhI[h�h<ZZ<[hAjj[Q[O�<XjkIYYj�Bg
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)pgQOj

Ɣ !<[�NbgIhYBg�Q[jI�hWAYp�[Ag<�N<ZQYWIZIGYIZZ<g�¥Z<XI�Z<X<��D<g[��NbgAYGg<g��hshX][�
hpAghshX][¦

Ɣ 6<YDIgIG[Q[OI[�hX<�Q�ZbWYQO<hjI�ZB[�p<g<�I[QO��ZI[�Z<[�X<[�gIhIgpIg<�hQO
Ɣ !<[�jQYYNgBO<g�Q[jI�[BO][�dIgh][�kj<[�<jj�Nbghj�P<�Nbg<[Xg<j�GIj�ZIG�bpgQO<�Q�p<YDIgIG[Q[OI[
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