
från fiskebäcks missionskyrka • nr 2 • 17 juni – 8 september • 2013 

FÖRSAMLINGS-
BLADET

Peter Baric: våga tänk nytt kring ditt liv 
vikarien •  hela sommarens program 
marina skriver om smärtsamma minnen#2

handla för
     andra!



ordf.örande och 
ansv.utgivare
marie gustavsson
0707-45 54 18
ordf@fiskeback.
missionskyrkan.se

ekonomi
tommy larsson
031 - 29 67 84 
ekonomi@fiske-
back.missionskyr-
kan.se

Församlings-
bladets redaktör:
christina larsson
031 - 29 67 84
Layout:
david isefjord

smU:s ord-
förande
filip larsed
0725-37 22 27

Fiskebäcks missionskyrka
citrusgatan l6  
426 54 v. frölunda
  
tel: 29 14 83  
Fax: 29 74 25
e-post exp: info@fiskeback.
missionskyrkan.se
Hemsida: fiskeback.
missionskyrkan.se

expeditionstid: 
tisdag - torsdag 9-13

Bankgiro: 5880-8908  

smU-gården 
Önnereds byväg 84 
421 57 v. frölunda 
tel. 45 74 74

för bokning av smu-gården 
i Önnered kontakta ragnhild 
jennerhav tel 296391

4230 är fiskebäcks mis-
sionsförsamlingsnummer i 
svenska missionskyrkan.

mailadresser:  
fornamn.efternamn 
@fiskeback.missionskyrkan.se 

musikskolans mail: 
musikskolan 
@fiskeback. missionskyrkan.se

Församlingsbladet ges ut i 
fyra nummer varje år. det delas 
ut till församlingens medlem-
mar samt boende i området 
runt kyrkan.

Har du en fråga eller förslag 
om något i församlingen?
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VILL DU Gå MED I FÖRSAMLINGEN? Det innebär inte bara att man får sitt namn 
i en matrikel. Det är en hjälp för den enskilde att i handling visa för sig själv, andra 
och Gud att man vill vara en del av just den gemenskapen. Det är en överlå-
telsehandling som visar att man med hela sitt liv vill vara en del av något större. 
Handling säger mer än ord och är en stabilare grund än känslan. Är Fiskebäcks 
Missionskyrka den plats där du tillsammans med andra vill växa i din tro på Jesus 
och ge till andra av din tid, förmågor och pengar är medlemskap vägen att gå.

Pastor & försam-
lingsföreståndare 
gustaf björkman 
0734-29 04 91
föräldraledig till 30/8

omsorgspastor 
peter baric
0734-29 04 93
semester v. 26-29+33

Ungdomspastor 
johanna buller
 0734-29 04 92
semester v. 25-27

musikledare
lina marklund  
0734-29 04 97
semester v. 28-32

Pastor i försam-
lingsplantering
aaron thompson
0734-29 04 95

Ungdomsledare 
annie gustafsson
0734-29 04 94
semester v. 29-30

Pionjäransvarig 
för Brunnen
sara möller
0739-97 13 68

sommarvikarie
oscar marklund
0734-29 04 96

Ungdomsledare  
internat. gruppen 
jason kirk
0760-46 98 89

expedition 
gunnel gustafsson
031 - 29 14 83
semester v

expedition 
solweig 
Wahlqvist
041 - 29 14 83

expedition 
birgitta tolland
031 - 29 14 83
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När jag för drygt ett 
halvår sedan började 

jobba som pastor i 
församlingen innebar 

det en förändring av 
arbetstider för mig vilket 

också påverkade resten av 
familjen. För den som har 
familj där båda jobbar krävs 

planering för att få ihop livet. 
Jobbar man som präst eller pastor in-
nebär det att man är ledig på måndagar 
eftersom helgen oftast innebär arbete. 
Detta är mer eller mindre en regel som 
de allra flesta följer. Med detta som 
utgångspunkt började vi  i vår familj 
att försöka lägga pusslet. Efter någon 
veckas funderande slog en helt ny tanke 
ner som en bomb i processen. Tänk om 
jag skulle ha ledig dag en annan dag än 
måndag? Är det möjligt? Denna nya 
tanke var det som löste pusslet och  
öppnade upp för nya lösningar. Numera 
är jag ledig på fredagar och är därmed 
en ovanlig pastor.

Jag tror att denna erfarenhet säger 
någonting om hur vi fungerar som 
människor. Vi har en tendens att följa 
strömmen och göra som vi alltid gjort 
och som alla andra gör. Att bryta ett 
mönster och tänka en ny tanke kan vara 
svårt men kan öppna helt nya dörrar 
och möjligheter. Jesus var en person 
som öppnade helt nya dörrar och inte 
gjorde som alla andra. Han frångick 
det som förväntades och visade på ett 

annorlunda liv. Jag tänker att tron på 
Jesus för många är en helt ny tanke. En 
dörr som man kanske inte ens tror är ett 
alternativ. Det krävs mod och nyfiken-
het att tänka nytt.  Jag skulle vilja 
utmana och uppmana dig att i sommar 
våga tänka nytt kring ditt liv. Det är en 
nyttig övning var man än befinner sig 
i förhållande till den kristna tron. När 
man under sommarens lediga veckor 
kliver ur ekorrhjulet finns möjlighet 
till reflektion och nya tankar. Ta den 
möjligheten.

I Fiskebäcks Missionskyrka kommer 
vi under sommaren att fira gudstjänst 
på söndagar kl 19. Det blir en blandad 
musikalisk kompott och predikningar 
som kommer att utgå från olika män-
niskors sånger som finns återgivna i bi-
beln. Du och jag kanske inte skriver en 
sång när vi är med om stora händelser 
men det gjorde man när bibeln skrevs. 
Sångerna finns som en del i en spän-
nande historia och därför tror jag att det 
kan bli spännande predikningar.

Med önskan om en välsignad sommar!

En ovanlig pastor

PETER BARIC
Pastor i Fiskebäcks Missionskyrka
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SÅ BLIR DU MEDLEM! Varje människa som bekänner Jesus Kristus som Herre är 
välkommen som medlem i församlingen. Vill man bli medlem tar man kontakt med 
en av församlingens pastorer som bokar in ett samtal. I det samtalet ges en pre-
sentation av församlingen; historia, teologi och struktur. Den som vill bli medlem 
får även berätta om sin egen väg till tro och varför man vill bli medlem i försam-
lingen.  Personen hälsas därefter välkommen i församlingen vid en medlemsintag-
ning i en gudstjänst. 

!

Hela somma-
rens program 
hittar du på 
sidorna 10 
till 12.
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SAGT & GJORT

NYTT NAMN. 2011 gick Meto-
distkyrkan, Baptistsamfundet 
och Missionskyrkan samman 
och bildade en ny kyrka med 
arbetsnamnet Gemensam 
Framtid. 
   Vid den nya kyrkans kon-
ferens i år, då omkring 700 
ombud från hela landet var 
samlade, bestämdes att det 
permanenta namnet ska vara 
Equmeniakyrkan. 
   Namnet knyter an till ung-
domsorganisationen som 
heter Equmenia och vill visa 
på att barn- och ungdomsar-
betet är en viktig del i hela 
kyrkans arbete.  

Lokalt kommer församlingarna 
att i de flesta fall fortsätta ha 
samma namn som idag. Det 
innebär att Fiskebäcks mis-
sionskyrka kommer att heta så 
även i fortsättningen men med 
tillägget ”del av Equmeniakyr-
kan”. 
   Den gemensamma kyrkan 
består av omkring 800 
församlingar i landet med 
cirka70000 medlemmar 
totalt. 
   Ungdomsorganisationen 
Equmenia är Sveriges största 
med omkring 450 föreningar 
och mer än 30 000 medlem-
mar över hela landet.

gf blir equmeniakyrkan

FRÅGAN: VAD SKA DU GöRA I SoMMAR?

oLLE ÅNSkoG
– Jag ska vara på Strandgården, 
vårt samfunds lägergård i 
Halmstad med min fru. Där 
kommer en del släktingar och 
vänner vara.

NY kURS. Kan man gå en kurs 
och lära sig hur man blir en 
enklare person att leva med? 
Under våren har några par utgjort 
en pilotgrupp som fått gå en 
sådan kurs. Den mycket positiva 
utvärderingen har 
lett till att detta 
kommer ett erbjudas 
även i höst. Håll utkik 
efter Äktenskapskursen 
i Fiskebäcks Missionskyrka.

bli lättare 
att leva med

Gud är genom Anden tillgänglig för 
alla. Det behövs ingen mellan-

hand, ingen präst, ingen förmedlare.
Gustaf Björkman, föräldraledig pastor i kyrkan bloggar  
om metodismen - http://gustafbjorkman.tumblr.com

“

MARIA BARIc
– Vi ska vara med på Hönökon-
ferensen, åka till Grövelsjön 
och vandra. Ska även åka 
till Vadstena och gå på 
utomhusopera.

ThERESE NIELSEN
– Vi ska vara med på Hönökon-
ferensen. Sedan ska jag 
hälsa på min mans släktingar i 
Värmland.

Tonår njuter 
av sommaren. 

#världensbästajobb
Johanna Buller, ungdomspastor i 
kyrkan - twitter.com/johannabuller

“
Y
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Fiskebäcksborna Marina  
Andersson och Stefan Nilsson, 
båda med anknytning till Missions-
kyrkan, har gett ut var sin bok 
under våren.  Båda berättar om 
hur det är att tvingas fly från hem-
landet och komma till en osäker 
framtid i Sverige.

ven om det finns en del 
gemensamma drag i Mari-
nas och Stefans böcker så 

skiljer de sig åt. Marinas berättelse 
handlar om henne själv och hennes 

assyriska släkt, uppväxten och flykten 
från byn Turabdin i sydöstra Turkiet. 
Stefan har skrivit en spänningsroman 
som till största delen är förlagd till 
Albanien. Handlingen är fiktiv men 
är inspirerad av verkliga händelser.

Griper tag i läsaren
Det är två böcker som båda griper 

tag i läsaren på olika sätt.
– Jag har skrivit därför att jag vill 

föra vidare historien om vad som 
hände min mormor och en och en 
halv miljon andra  

Ä

författare med 
flykten i fokus

VÄND >>>

Kreshnik Gjinali är svensk polis, men en gång 
flydde han från diktaturens Albanien. Nu är han 
tillbaka för att få fast Shaqir Goçi, den man som 
under kommunisttiden var lokal chef för den  
fruktade säkerhetstjänsten och som var ansvarig 
för Kreshniks fars död i fängelset. 

Marina har utbildning och ett bra jobb, en trygg tillvaro i 
Göteborg med sin nya man och den lilla dottern. De två 
äldre barnen är snart vuxna, de studerar och är på väg 

ut ur boet. Det är bara det här med drömmen, den som 
envist återkommer. Den som handlar om barndomens 

hus i Anhel, en by i sydöstra Turkiet.
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assyrier, armenier och andra kristna i 
Turkiet i skuggan av andra världs-
kriget, säger Marina.

Efter nästan 30 år i Sverige åter-
vände hon till sin hemby i 
Turkiet och överrumplades 
av smärtsamma minnen 
från uppbrott från sin 
hemby och från mor-
modern. Ett uppbrott 
som kom att påverka 
hela hennes vuxna liv.

I boken Farväl 
välkommen hem berättar 
hon om hur hon tvingas 
bearbeta de smärtsamma 
minnena för att kunna bli en hel 
människa.

– Jag har lärt mig att sorg måste 
förlösas. Den kan gå i generationer 
om den inte bearbetas, säger hon.

i uppror mot bilden av Gud
Hon skriver om hur hon under långa 

tider varit i uppror mot bilden av Gud 
som kärleksfull. Hur kunde han – och 
hur kan han – tillåta att oskyldiga 
människor får lida? I en Alpha-kurs 
i Fiskebäcks missionskyrka fick hon 
bearbeta alla sina negativa känslor 
och sätta ord på sin ilska och sina 
tvivel.

– Det har varit en otrolig hjälp för 
mig. Idag känner jag mig hel som 
människa och trygg i min tro, säger 
hon. 

Marina kommer att medverka i en 
samling i Fiskebäcks Missionskyrka 
i höst och berätta mer om sitt liv och 
sina upplevelser.

Stefan Nilssons bok, I flyktens 
skugga, som tog honom tio år att 

skriva, beskriver även den ett land 
som är svårt att leva i på grund av 
maktmissbruk och brist på mänsk-
liga rättigheter. Hans kunskap om 

Albanien ger en trovärdig 
inramning till den 

fiktiva historien om 
huvudpersonen 
Kreshnik Gjinali 
som flyr till Sve-
rige, utbildar sig 

till polis och åter-
vänder till Albanien 

för att få fast mannen 
som bär ansvar för att hans 

far blir dödad. 

albanien ett andra hemland
Albanien är som ett andra hemland 

för Stefan. Som sportjournalist åkte 
han dit för första gången 1988 inför 
VM-kvalmatchen i fotboll mellan 
Albanien och Sverige. Tre år senare 
var han tillbaka för en reportageresa 
om fattigdomen som drabbade inte 
minst barnen mycket hårt.

– Jag kunde antingen åka hem och 
glömma det jag sett, eller också göra 
något. Jag valde det senare alterna-
tivet, säger han.

Stefan engagerade så gott som hela 
Fiskebäck i sitt hjälparbete. Under 
flera år gick det många hjälpsänd-
ningar till Albanien, pengar samlades 
in och skolorna i stadsdelen blev 
involverade i arbetet. 

Många grupper av elever och lärare 
har följt med Stefan till Albanien för 
att på plats se behoven. Själv gjorde 
han ett 30-tal resor och fick se landet 
förvandlas från en hård kommunist-
diktatur till en skör demokrati.

LÄS MER
Allt om ar-
betet bakom 
Stefans bok 
på hans hem-
sida. www.
stefannilsson.
hoi.se
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– Det är betydligt bättre i Albanien 
idag även om det fortfarande finns 
många fattiga, men man ser inte läng-
re svältande människor, säger han.

Nu är Stefan Nilsson på gång med 
en uppföljare till I flyktens skugga. 

Om, och i så fall när den kommer ut, 
det vet han inte. 

– Men jag har kommit halvvägs i 
mitt skrivande, berättar han.

 
cHristina Larsson
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Handla en extra matkasse nästa 
gång du går till ICA Nära i Fiske-
bäck och skänk bort den till någon 
som behöver. Fiskebäcks missions-
kyrka ser till att den kommer till 
rätt mottagare.

Vår kyrka samarbetar med 
Saronkyrkan och Svenska kyrkans 
församling i Bergsjön i satsningen 
”Handla för andra”.  

i vet att det finns många i 
vår stad som har svårt att 
klara sig. Samtidigt finns 

det många som vill 
hjälpa till, men vet 
inte hur man ska göra. 
Handla för andra är 
ett enkelt sätt att ge 
hjälp och samtidigt 
kanalisera människors 
goda vilja, säger Peter Baric, pastor i 
Fiskebäcks missionskyrka.

Lista på ica
I ICA nära finns en inköpslista på 

varor som diakonerna i våra samar-
betskyrkor har sett ett behov av. Den 
omfattar allt från havregryn och kaffe 
till tandkräm och schampo. Man kan 
köpa alla varor som finns på listan, 
eller några av dem.  Om man säger 
till i kassan att varorna ska till Handla 
för andra så får man tio procent på 

det inköpta. Kassarna ställs sedan 
undan i butiken, samlas upp och körs 
vidare till Saronkyrkan eller Berg-
sjöns församling där de delas ut av 
diakonerna i kyrkornas sociala arbete.

“Generositet och vilja”
Fiskebäcks missionskyrka har fun-

nits på plats utanför ICA Nära och 
delat ut inköpslistor vid ett par tillfäl-
len under våren, men även när inte 
listorna delas ut så går det alltså bra 
att fråga efter dem i kassan. 

– Vi har fått in ett 30-tal kassar varje 
gång vi stått utanför 
butiken. Det visar på en 
generositet och vilja att 
hjälpa till om det ges en 
direkt möjlighet att göra 
det, säger Peter Baric.

Christina Byström i Berg-
sjöns församling ser dagligen vad en 
kasse mat kan göra för skillnad för 
familjer som inget har. Till kyrkan 
i Bergsjön kommer många asyl-
sökande, men även svenska familjer 
som har det tufft ekonomiskt.

– Det finns ett jättebehov av hjälp 
och vi är så tacksamma för allt vi kan 
få, säger hon.

V

Många som vill
handla för andra

cHristina Larsson

28/9, 19/10 och 14/12 handla för andra står i 
butiken och delar ut inköpslistor.

INkÖpSLISTAN
Kex, müsli, 
matolja, ve-
temjöl, pasta, 
ris, diskme-
del, kaffe, 
te, knäck-
ebröd, sylt, 
marmelad, 
socker, tvål/
duschkräm, 
tomater/
majs på burk, 
schampo, 
tandkräm, 
tandborste
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KALENDER

JUNI
17/6 Måndag 19.30 
Församlingsbön

19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7.
Gråt inte över att konfan är över 
eller att tonårsterminen tagit slut!
I sommar bjuder vi in till gött häng 
runt grillen! Under fem onsdags-
kvällar i sommar kommer vi att 
tända grillen bakom kyrkan. Det 
blir gött häng, möjlighet till lek 
o spel och andakt. Grillen tänds 
18:00, tag med egen mat.  
Ansvariga ledare: David 
Berlin, Fredrik Fohlin & 
oscar Marklund

23/6 Söndag 19.00 Gudstjänst. 
kärlek i kubik del 4. 
Peter Baric. Sång och musik av 
Källängens kapell.
 
29/6 Lördag 12.00 Åkerhus: 
Sångstund. Åkerhus

30/6 Söndag 19.00 Gudstjänst. 
kärlek i kubik del 5. 
oscar Markund. Sång och musik 
av Lina Marklund och Kristian 
Karlsson.

JULI
7/7 Söndag 19.00 Gudstjänst.
Deborah: pionjärens lovsång.  
oscar Marklund. Sång och musik 
av Marcus och Agneta Rubensson. 

14/7 Söndag 19.00 Gudstjänst. 
Maria: Tjänarinnans Lovsång.
oscar Marklund. Sång och musik 
av Marcus Eriksson med vänner. 

21/7 Söndag 19.00 Gudstjänst.
David: Den Utsattes Lovsång. 
oscar Marklund. Sång och musik 
av Wiliam Börjesson.
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“JaG ser verkLiGen 
Fram emot detta”
Fyra frågor till oscar Marklund som vikarierar i 
kyrkan under sommaren.

Vad ska du göra i kyrkan i sommar?
– Jag har fått glädjen och förtroendet att vara 
sommarpastor i församlingen. Det innebär att 
jag kommer vara involverad i allt från Guds-
tjänster och andakter till att ordna grillkvällar 
och göra hembesök. Jag ser verkligen fram 
emot detta.
 
hur kommer det märkas att just du är där?
– På det ytliga planet innebär det att under fem 
veckor får församlingen lyssna till min röst och 
titta på mitt ansikte istället för de ordinarie an-
ställda. Men min erfarenhet är att församlings-
arbete är ett gemensamt arbete, en process 
som går djupare än individplanet. Det viktiga 
med att Fiskebäcks Missionsförsamling anställt 
en sommarpastor är att vi visar att vi inte tar 
ledigt från Guds rike bara för att vi går mot 
semester och sommarlov. Nu när vi äntligen blir 
lediga och mycket verksamhet skalas bort så är 
det en utmärkt tid att bjuda med sig vänner och 
grannar till våra gudstjänster i sommar.

Vad ser du fram emot mest?
– Även om jag har varit medlem här i lite drygt 
två år, så är det många som jag ännu inte hunnit 
lära känna. Jag ser fram emot att både fördjupa 
och knyta nya kontakter under den här tiden.

Vad har du för bakgrund?
– Sedan åtta år är jag är gift med Lina, 
församlingens musikledare och vi har en son 
som heter Harry som jag är hemma med just 
nu. Jag är född och uppväxt i Jällby, en liten 
by strax söder om Herrljunga. Innan vi kom 
till Fiskebäck bodde vi i Chicago två år, där vi 
läste teologi på North Park Seminary. Jag är 
numera pastorskandidat i Equmeniakyrkan 
och kommer att läsa några terminer till på 
Teologiska Högskolan i Stockholm innan jag 
blir färdig pastor.

onsdaGs-BBQ

ä



27/7 Lördag 12.00 
Åkerhus: Sångstund.

28/7 Söndag 19.00 Gudstjänst. 
höga visan: kroppens Lovsång. 
Peter Baric. Sång och musik av 
Stråkkvartett ledd av Miriam Si-
monsson.

AUGUSTI
4/8 Söndag 19.00 Gudstjänst. 
Symeon: Löftets lovsång.  
Peter Baric. Sång och musik av 
Micke Johnsson. 

11/8 Söndag 19.00 Gudstjänst. 
Mose: historiens Lovsång.
Peter Baric. Sång och musik av 
Martin Mörck.

18/8 Söndag 19.00 Gudstjänst. 
Lammet: hela världens Lovsång. 
oscar Marklund. Sång och musik 
av Trio Chapman.

24/8 Lördag 12.00 
Åkerhus: Sångstund.

25/8 Söndag 11.00 
Upptaktsgudstjänst. Sång och 
musik av Lina Marklund m.fl. 

31/8 Lördag 09.45 Församlings-
dag. När det oväntade sker.   
Donsö Missionskyrka

SEPTEMBER
1/9 Söndag 11.00 Gudstjänst med 
Nattvard. Vardagstro.

7/9 Lördag 10.00 Ledarbrunch. 
Inspirationsdag med Andreas Tärn-
vind.  

20.00 #konkret.

8/9 Söndag 11.00 Gudstjänst. 
Vardagstro.
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Församlingen åker i augusti till Donsö 
för en årlig gemenskapsdag. Lina 
Marklund, musikledare i kyrkan, berät-
tar om tanken bakom programmet.

“Vi planerar vi att göra en Verkstads- 
gudstjänst! Tanken är att lyfta fram att vi 
alla har något att bidra med, det finns inga 
åskådare eller publik när det kommer till 
gudstjänst, utan var och en har en roll och en 
uppgift i att göra gudstjänst, tjänst för Gud. 
   I sitt första brev till Församlingen i Korint 
skriver Paulus mycket om olika gåvor och 
tjänster som Gud lägger ner i oss. och i 1 Kor 
14:26 kommer så den här versen: ”Vad innebär 
nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var 
och en något att bidra med: Sång, under- 
visning, uppenbarelse, tungotal eller uttolk-
ning.” Paulus menar att de gåvor Gud lagt 
ner i var och en, inte främst är för vår egen 
skull, det är inte ett självförverkligande som är 
utgångspunkten, utan de är till för andra. 
   Gudstjänsten är heller inte först och främst 
en stund för mig och Gud och för min per-
sonliga relation med Gud. Gudstjänsten är 
vår stund, kollektivets, församlingens stund 
att tillsammans närma sig Gud. Tänk om vi 
istället för att undra vad Gudstjänsten kan ge 
mig, frågade oss vad vi kan bidra med för att 
gudstjänsten kan bli en stund där vi just kan 
närma oss Gud tillsammans.
   Församlingsdagens verkstadsgudstjänst 
blir ett tillfälle för oss alla att pröva på, kanske 
testa något nytt, och att bidra med något till 
gudstjänsten. Vi kommer ha olika grupper 
som alla har en betydelsefull roll i att forma 
en gudstjänst, t.ex. förbön, drama, ljud, musik, 
skapande, fikafix etc. Under augusti månad 
finns det möjlighet, att i kyrkan, anmäla sig till 
de olika grupperna. “

“viLL LyFta Fram att 
aLLa kan Bidra”

SoMMARENS LÄGER – VÄND >>>
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BRUNNEN

Varje måndag 18.00 Språkcafé.
Nazar Baklava Café på  
Brunnsbotorget.

26/6 10.00 Barndag
Roliga aktiviteter för barn, 9–13 år. 
Gårdsfestängen.

30/6 16.00 Storsamling
Backa Folkets Hus.

17/7 10.00 Barndag
Roliga aktiviteter för barn, 9–13 år. 
Gårdsfestängen.

28/7 16.00 Storsamling
Backa Folkets Hus.

7/8 10.00 Barndag
Roliga aktiviteter för barn, 9–13 år. 
Gårdsfestängen.

25/8 16.00 Storsamling
Backa Folkets Hus.

FISHERS.

21/6 11.00 Midsommarfest
I Trädgårdsföreningen.

Söndagar 11.00 Gudstjänst
På engelska, med söndagsskola.

onsdagar 18.00 Ungdomsträff
För åldrarna 11 till 18. Fika, spel, 
lovsång och bibelstudier.

Torsdagar 9.30 
Bibelstudium för kvinnor

Brunnen är namnet på Fiskebäcks 
Missionskyrkas församlingsplantering i 
Brunnsbo, Backa. Alla är välkomna på 
Brunnens samlingar. www.brunnen.cc.

Fishers creek International church 
är Fiskebäcks Missionskyrkas en-
gelsspråkiga församlingsdel. 
Adress: SMU gården, önnereds Byväg 
84, 42157 V. Frölunda. Mer info finns på 
hemsidan: fiskeback.missionskyrkan.se.

6–14/7 Hönö
Annie och Johanna hyr ett hus nära 
Nimbus. 150 kr/pers/natt för dig som 
är 16+. 

30/7–4/8 BeacH
Läger för ungdomar födda -00 eller 
tidigare. Tillsammans med flera andra 
kyrkor. Anmälan sker på www.fiskeback.
missionskyrkan.se/jagskamed

7–11/8 Frizon
Festival inför Gud. Hålls på Torp, utanför 
örebro. För dig som är 16+. 

För mer information om lägren, 
kontakta vår ungdomspastor Johanna 
eller vår ungdomsledare Annie.

SOMMARENS 
TONÅRSLÄGER

 

 

 

 
Frågor på det?  

 

Lägret anordnas av missionsförsamlingarna i 

Fiskebäck, Sävedalen, Jonsered, 

Mölnlycke/Landvetter och Gråbo.  

 

Är något oklart så hör av dig till Johanna Buller, 

ungdomspastor i Fiskebäcks Mission. 

Hon sitter inne på alla svar.   

 

Telefon: 0734 290 492 

Mail: johanna.buller@fiskeback.missionskyrka.se 

 

30/7 - 4/8 
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0705-66 32 20

Christer Björkvall
Gottskärsgatan 6 • 421 57 Västra Frölunda

Tel. 0703-29 35 40

VASAPLATSEN 5, Tel. 13 83 38 GÖTEBORG
www.ateljemarie.se

e-mail: lennart.nilsson@ateljemarie.se

BRUDFOTO, BARNFOTO, 
FÖRETAGSBILDER, PASSFOTO

Opalblommor
Affären med det lilla extra!

Opaltorget • Tel. & fax 47 14 00

Skånegatan 17
411 40 Göteborg

031–15 35 35

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

Båtsmanstorpet
Askims Kyrkväg 46

436 42 Askim
031–28 79 79

• Klassisk Massage • Terapeutiska Behandlingar 
• Ansiktszonterapi • Barnmassage
Öppet: Mån–fre 8–20, lör 10–15
Tel: 031–69 03 99 • 0733-10 08 49
Adress: Hälleflundregatan 16
• Patient- och ansvarsförsäkrade

15

LJK Sailing
Företagssegling i Marstrand med J/80 båtar!
Information och bokning;
segling@fiskeback.missionskyrkan.se

TERAPI   UTBILDNING   MASSAGE
Gamlestadsvägen 17 b

Samtalsterapeut Lena Lönnmyr
0708-15 61 75

Psykoterapeut Kjell Nilzon
0702-70 00 08

Samtalsterapeut Rosemarie Levinsson031-19 55 40
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Göteborg Gospel g
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I över 20 år har vi arbetat som er lokala 
mäklare i Västra Göteborg. Det är en unik 
plats, präglad av såväl vackra havsnära 
områden som lummiga villakvarter. Här vill 
många bo! Engagemang och långsiktighet är 
två ord som är viktiga för oss som arbetar på 
HAGAB fastighetsbyrå. 

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill 
veta mer, vi hjälper gärna till! Alltid kostnadsfri 
värdering och skatteberäkning av er bostad.

Välkommen till oss!

HAGAB fastighetsbyrå

Traneredsvägen 43, Påvelunds centrum, 
426 77 V. Frölunda
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KÖRKORT
BIL–MC–BUSS–TAXI

Grevegårdsvägen 234, Tel. 45 30 76
e-post: bruhns.trafikskola@swipnet.se

VILLAOLJA
BRP Olje AB
Box 8087
421 08 V. Frölunda
Tel:47 55 55 • Fax:734 48 44
Mail: info@brp.nu

Traneredsvägen 43
426 77 V. Frölunda

DIN LOKALA
MÄKLARE BRUHNS TRAFIKSKOLA

KONTORSMASKINER
Kopiatorer • Skrivare • Faxar

Aminogatan 34
Tel. 68 67 00 • Web-butik www.grundells.se 
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Petra & Camilla
Andersson

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

Järnia Frölunda
Din lokala Järniabutik 
med allt för hus och hem!

Öppettider:
Vard. 9 -19 •  Lörd. 10 -15 • Sönd. 11-15

Välkomna!

Ledig 
annonsplats!

BLOMSTERHUSET

9-18

Krukväxter & krukor, snittblommor, 
uteblommor. Binderier sorg och fest.

Mandolingatan 13,  Västra Frölunda
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0702-70 00 08

Samtalsterapeut Rosemarie Levinsson031-19 55 40

www.hoppochtro.se

Cissi Glittvik • 0702-110 120
mail: cissi@hoppochtro.se
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www.omelettfoto.se

13

PREEM TYNNERED
Grevegårds-, Skattegårdsvägen

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

Välkommen önskar 
Tomas & Malin med personal

STORT TACK 
till Fiskebäcks Missionsförsamling för Ert stöd &
engagemang för Reningsborgs hjälpverksamhet!

Varmt välkomna till vår försäljning, lör 10-13
Har Ni varor att skänka, ring 47 30 00 eller 330 26 30.

www.reningsborg.se 
www.renzo.se

www.omelettfoto.se
Carolin Freiholtz • 0708 34 91 41
mail, carolin@omelettfoto.se
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Petra & Camilla
Andersson

Tel; 29 85 23
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GRAFISK SUPPORTDESIGN • TRYCK • DISTRIBUTION
AUGUST BARKS GATA 21
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
TELEFON: 031-49 10 05
INFO@GRAFISKSUPPORT.SE
WWW.GRAFISKSUPPORT.SE
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konfirmera dig hos oss!

konFirmanderna 2012/13

2013–2014. Missa inte tillfället 
att gå på konfirmation i Fiske-
bäcks Missionskyrka! Det är en 
möjlighet att under ett års tid 
få lära dig om kristen tro, om 
dig själv och träffa flera nya 
kompisar. Konfaåret är verkli-
gen en grymt rolig upplevelse 
du bara inte får missa! 
   Konfirmation är en grund-
kurs i kristen tro för dig som 
går i årskurs 8. Hos oss består 
den bland annat av läsning 
på kvällstid en gång i veckan, 
några lägertillfällen samt några 
gudstjänstbesök. Man behöver 

inte vara döpt eller kristen för 
att gå konfirmation hos oss, 
de enda krav som ställs är att 
du är motiverad och har en 
hög närvaro. Det ska vara kul 
att läsa hos oss, därför är ge-
menskapen mellan konfirman-
der och ledare viktig! 
   Konfaläsningarna pågår i två 
timmar. Vi arbetar till stor del i 
samtalsform i mindre grupper 
där det är högt i tak och alla 
åsikter får uttryckas. Till sist 
samlas alla åter igen för en 
avslutning av kvällen.
   Välkommen! 

ANMÄLAN
Sista anmälnings-
dag är 30 augusti 
2013. Start och 
upprop är 11 sep-
tember kl. 19.00.
Du anmäler dig 
genom att gå in 
på www.konfa.nu 
och klicka dig fram 
till anmälningstal-
ongen eller skicka 
e-post till info@
fiskeback.missions-
kyrkan.se.
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