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liselotte j andersson: tid för passion 
Kalender för hela våren • sMU:s läger 
toMas BoströM sjunger med hela kyrkan#2
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ordförande
och ansv.utgivare
bengt banck
tel. 29 36 65
ordf@fiskeback.
missionskyrkan.se

ekonomi
tommy larsson
tel. 29 67 84 (bost)
ekonomi@fiskeback.
missionskyrkan.se

Församlingsbladet
redaktör/skribent:
christina larsson
tel. 29 67 84

sMU:s ordförande
filip larsed
tel. 073-3689015

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 
liselottes mail: 
liselotte.j.andersson 
@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.

Pastor 
andreas lindström 
tel. 0734-29 04 92 

omsorgspastor 
liselotte j andersson 
tel. 0734-29 04 93 

Pastor och försam-
lingsföreståndare 
gustaf björkman 
tel. 0734-290491

Ungdomsledare i 
internationella gruppen 
joe davis
tel. 0709-965322  

Ungdomsledare 
annie gustafsson
tel. 0734-29 04 94

Pastor i församlings-
plantering
aaron thompson
tel. 0734-29 04 95   

expedition – Boknings-
ansvarig för kyrkan 
gunnel gustafsson
tel. 29 14 83

Pionjäransvarig för 
Brunnen
sara möller
tel. 0739-971368

Vik. Musikledare
sara carlsson
tel. 0734-29 04 96

expedition – Boknings-
ansvarig för kyrkan 
birgitta tolland
tel. 29 14 83

expedition – Boknings-
ansvarig för kyrkan 
solweig Wahlqvist
tel. 29 14 83

KONTAKT
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skrivandets stund är det 
fredag. Jag känner mig inte 
direkt laddad inför en intensiv 

arbetshelg, snarare trött i tanken och 
kroppen. Det slår mig att vi är inne i 
passionstiden. Ett underbart ord. Jag 
har inte sett några krokusar vid gran-
nens solvägg, men fåglarna sjunger 
trosvisst.

Passion handlar förvisso om kärlek, 
men lika mycket om det lidande 
som kan vara kärlekens pris. Enligt 
kyrkoåret är vi inne i den stora fastan, 
troende och sökare kan följa Jesus på 
vägen mot korset. Har passionstiden i 
kyrkoåret något att säga till den som 
annars inte är så kyrkligt intresse-
rad? Jag läser rubrikerna för några 
av fastans söndagar: Kärlekens väg, 
Prövningens stund, Den kämpande 
tron och Kampen mot ondskan. Det 
låter inte särskilt främmande utan 
som delar av allas liv. Kanske är det 
mödan värt att läsa passionsberät-
telsen i något av Nya Testamentets 
evangelier. Det är till stor del fråga 
om ögonvittnesskildringar. De som 
var med när Jesus korsfästes har 
berättat.

Jesu död och uppståndelse som en 
väg till mänsklighetens räddning är 
trons stora mysterium.
Det är helt i sin ordning att smyga 
efter folkhopen på väg mot korset, 
utan att riktigt förstå vad som sker. 
Lika okej är det att frågetecknen inte 
är utsuddade när man går därifrån. 
En känsla som gränsar till visshet kan 
ändå dröja kvar: Det finns en blö-
dande kärlek som ondskan och hatet 
inte rår på. Döden skall inte skratta 
för tidigt och utropa sig som segrare.

Det kommer en påskdag, men där är 
vi inte än. Våren kan gäcka oss flera 
gånger om. Nu är den stora fastan. 
Tid för begrundan. Tid för att avstå. 
Vi tänkte gå ut och äta ikväll, min 
man och jag, men ångrade oss. En 
soppa här hemma är också gott och 
vi sparar några hundralappar. Då 
kan vi istället bjuda några okända 
hungrande vänner i världen på en 
måltid eller två. I affärerna finns just 
nu glada vårkläder i vackra färger. 
En titt i garderoben säger mig att 
jag inte precis behöver gå naken om 
jag avstår att köpa nytt. Jag tänker 
också ransonera mediaintaget under 
fastetiden. Är det tvång? Kanske är 
det vägen till en djupare frihet och till 
en större påskglädje när den dagen 
kommer. Kanske min trötthet ger 
vika för mer passion i livet om jag 
tar vara på passionstiden. Fasta är att 
gallra bland de goda växterna i vårt 
livs trädgård, ta bort lite av det bra 
för det bästa. Man kan få en stund 
över för Böckernas bok och instäm-
ma med Marcus Birro: ”Varje dag 
är den enda dagen vi har och fått till 
skänks. Likadant är det med Bibeln. 
Den står upp som ny och löftesrik 
varje morgon, varje kväll. Varje gång 
jag läser i den ändras texten, smälter 
samman med mig, mitt liv, just här 
och just nu. Det är storslaget.”  
Det är det!

tid för passion

LiseLOTTe J ANderssON 
Pastor i Fiskebäcks Missionskyrka

I

I kalendern 
på sidan 10  
kan du se 
hela påskens 
program i 
Fiskebäcks 
missionskyrka.
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sAGT & GJOrT

sedan början av året är Fiske-
bäcks missionskyrka på tisdags-
kvällarna packad till brädden med 
skönsjungare. Göteborgs största 
gospelkör – Göteborgs Gospel – 
övar numera i kyrkan. Kören, som 
består av nästan 300 sångare, 
leds av Björn Hedström. Han har 
medverkat i såväl melodifestivalen 
som i sVt:s sjung min själ och i 
tV3:s Fame Facory.
   Vill du också testa dina gospel-
vingar går det bra att ansluta, 
kören välkomnar alla sångsugna. 
mer information finns på Göte-
borgs Gospels hemsida: 
www.goteborggospel.se

gospelglädje

FRÅGAN: VAd BetydeR pÅsKeN FöR dIG?

mattias freiholtz
   – en tid då man påminns om 
att Jesus lever. det är också 
en tid att få vara med familjen 
och vara ledig.

hanna svanström
   – det betyder tid med 
familjen. Att rå om nära och 
kära.

agneta rubensson
   – påsken ger mig en otroligt 
stor känsla av tacksamhet och 
glädje. tacksamhet för den 
möjlighet och nåd som lång-
fredagen ger oss idag. Glädjen 
i att få tro på en levande Gud!

i tusenfalt. så 
många exemplar av 
församlingsbladet du 
nu håller i din hand 
delas ut i Fiskebäck-
sområdet. 

4000 färgkoordinerade barn
mycket nytt har hänt i 
söndagsskolan den senaste 
tiden. Bland annat är alla barn 
nu indelade efter sin ålder i 
tre färgrupper.
   – Vi har en grön, en blå och 
en röd grupp. detta för att 
underlätta för barnen, berät-
tar Kerstin horgby, en av 
söndagsskolans ledare.
   – Vi startar i kyrkan för att 
ge barnen gudstjänstvana 
och går sedan ner en våning.
där sker aktiviteter med ge-
mensamt tema, men i ålders-

relaterad nivå. söndagsskolan 
avslutas med storsamling 
då deltagarna bland annat 
samlar in pengar till böcker 
till Kongo.
   – Vi har också en stund 
avsatt till bön då barnen får 
berätta om något de vill be 
eller tacka för, säger Kerstin 
Horgby.
   Hon berättar också att 
söndagsskolan nu söker fler 
ledare.
   – så alla är välkomna att 
titta in och prova på. 

nYtt PÅ nÄtet. lagom till 
jul släppte Fiskebäcks mis-

sionskyrka en 
ny webb. Besök 
den på: www.
fiskeback.
missionskyrkan.se
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Helgen 17-18 mars kommer musik-
ern och sångförfattaren Tomas 
Boström till Fiskebäcks missions-
kyrka. Under temat Livets bröd 
sjunger han egna sånger tillsam-
mans med barn- och vuxenkör.

omas Boström är präst i 
Metodistkyrkan men har 
ägnat det mesta av sin tid åt 

musiken. Han har blivit känd för sina 
underfundiga, vardagliga texter. Själv 
säger han att det väl inte är för att han 
är en stor sångare som folk kom-
mer och lyssnar, utan för att texterna 
förhoppningsvis har något att säga.

I Fiskebäck kommer han att med-
verka på lördagskvällen 17 mars 
och i söndagens gudstjänst 18 mars. 
Temat följer kyrkoåret och är Livets 
bröd.

– Jag och körerna kommer att sjun-
ga sånger som handlar om Livets ord, 
som ju är ett annat uttryck för Bibeln. 
Livets ord är matnyttigt, vackert och 
gott. Det har något att säga oss idag 

och ger oss något att leva på, precis 
som brödet vi äter. Det finns där i 
vår hunger och är aldrig långt borta, 
säger han.

Tomas Boström tycker om att 
besöka olika församlingar runt om i 
landet. Så här års är han på resande 
fot nästan varje helg.

– Det är det bästa som finns att 
träffa nya människor och jag ser fram 
mot att få komma till Fiskebäck och 
sjunga tillsammans med sångare och 
musiker där.

Förutom de egna texterna kom-
mer Tomas Boström förmodligen att 
sjunga en och annan sång av Leon-
ard Cohen. Under senare tid har 
Tomas Boström ägnat sig åt att tolka 
den amerikanske poeten och sångaren 
och för ett par år sedan gav han ut 
CD:n Mitt gömda jag där han sjunger 
Cohens sånger i egen översättning.

Tomas Boström 
bjuder in till sång

gospelglädje

T

cHristina larsson

lördag 17 och söndag 18 mars besöker 
tomas boström fiskebäcks missionskyrka.

läs mer 
om tomas 
Boström och 
lyssna på 
hans musik 
på www.
myspace.
com/tomas-
bostrom
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eriKa Kiland

lördag 26 och söndag 27 maj hålls 
konfirmationsgudstjänster i kyrkan.

En grundkurs i kristen tro och 
en grundkurs som rör livet. Så 
sammanfattar Andreas Lindström, 
pastor i Fiskebäcks Missionskyrka, 
innebörden i konfirmationen. 
   – Konfirmationen ger grundläg-
gande kunskap kryddad med 
kristen tro, menar han. 

et är liv och rörelse i för-
samlingsvåningen när det 
är dags för konfirmations- 

läsning, men skrattandet och 
stojandet tar en paus när Andreas 
Lindström tar till orda och inleder 
kvällens lektion. 

Fiskebäcks Missionskyrka vill vara 
en församling för hela livet. 

– Konfirmationen är ett sätt att få 
kontakt med och ta hand om de barn 
som växer upp och är på väg in i vux-
enlivet, säger Andreas Lindström. 

Under åren har många tonåringar 
konfirmerats i Fiskebäcks Missions-
kyrka. Antalet konfirmander har sta-
digt följt storleken på barnkullarna.

– De senaste sju åren har runt 500 
tonåringar konfirmerats hos oss. 
Runt en femtedel av dem syns i 
verksamheten idag och en del syns i 
andra församlingar. Men det kan bli 
fler, säger Andreas Lindström. 

 Anledningarna till att konfirmeras 
är många anser Andreas Lindström.

– Det ger förståelse för varför alma-
nackan ser ut som den gör och vad 
samhällets lagar grundar sig i. Men 
det är också viktigt att förstå varför 
det finns kyrkor och få kunskap om 
varför människor har en andlig tro. 

Läsningen är uppbygg utifrån tre 
huvudpunkter. Den första delen 
handlar om Gud, skapelsen och 
bibeln, den andra om Den Helige 
Ande, församlingen och mission, 
och den tredje om Jesu liv, död och 
uppståndelse. Under lektionerna 
varvas föreläsningar, gästbesök och 
filmvisning med gruppsamtal, grupp-
övningar och andakt. Under året åker 
konfirmanderna också på hajk och 
läger.

– Sådana inslag behövs för ge-
menskapskänslan. Det är en viktig 
del av konfirmationen, att konfirman-
derna känner gemenskap och har ro-
ligt med varandra, förklarar Andreas 
Lindström.

Krav på att kunna bibelverser utan-
till ställs inte på konfirmanderna. 

– Men vi har minnesverser som de 
skriver upp i sin bok och som vi upp-
muntrar dem att komma ihåg, säger 
Andreas Lindström.

Ger förståelse
Konfirmationen avslutas med att 

konfirmanderna visar sina kunskaper 
för föräldrarna i ett drama, vilket 
speglar vad de lärt sig under året. 

– Konfirmationen ger förståelse för 
att kristen tro är ett vardagsliv för 
många och att tron är frivillig och 
inte påtvingad. Och budorden och hur 
vi bör vara mot varandra är kun-
skaper viktiga för hela livet, avslutar 
Andreas Lindström.

D

Skratt och allvar  
i konfirmationen

Antalet 
konfirmander 
i Fiskebäcks 
mission-
skyrka året 
2011/2012.

54

Antalet 
konfirmander 
rekordåret 
2002.

110

så många har 
konfirmerats 
i Fiskebäcks 
missionskyrka 
de senaste 
fem åren.

374
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Skratt och allvar  
i konfirmationen

VAd BetydeR KoNFIRmAtIoNeN FöR dIG?

inez Kristensson
   – Konfirmationen är rolig. 
man träffar kompisar, lyssnar 
och lär.

johan holst
– lite upplysning. man får reda 
på vad som händer i Fiske-
bäcks missionskyrka och man 
får reda på vad det innebär att 
tro på Gud.

julia olander
– det är kul att få lära sig lite 
och kul att träffa kompisar. 
Jag är inte kristen, men jag har 
bett till Gud ibland. så jag ville 
veta lite mer.
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Föräldrarnas 
konfakväll

Under konfirmationsåret anordnas 
även träffar för konfirmandernas 
föräldrar. Näst intill alla föräldrar 
nappar på inbjudan och är positiva 
till möjligheten som funnits i runt 
20 år. 

n av de ansvariga för träf-
farna är Birgitta Natanaels-
son.

– Tanken är att få en djupare 
kontakt med föräldrarna. Vi vill in-
formera dem om konfirmationen och 
kyrkans verksamhet, men också ge 
dem möjlighet att ställa frågor. 

Träffarna sker i något av hemmen 
dit de andra föräldrarna blir inbjudna. 
Där bjuds på enkelt fika, sedan följer 
ett samtal och information. 

– Vi samtalar om varför deras barn 

valde att konfirmera sig i Fiskebäcks 
Missionskyrka och om de tycker att 
något borde förändras, men också om 
minnen från den egna konfirmations-
tiden, berättar Birgitta Natanaelsson.

Positiv respons
Föräldrarnas respons på konfirma-

tionen är mycket positiv. 
– Vi får mycket kredd för det arbete 

som församlingen gör för ungdomar-
na här ute. Många känner också att 
Fiskebäcks Missionskyrka är deras 
kyrka. Och om föräldrarna kom-
mer till kyrkan efter träffarna har de 
också ett bekant ansikte i någon av 
oss, säger Birgitta Natanaelsson.

E

eriKA KiLANd

så gamla är 
de flesta när 
de konfirmer-
ar sig.

14

Redan detta 
år bedrevs 
det bibelun-
dervisning i 
kyrkan som 
lockade både 
församlings-
barn och 
ungdomar 
utifrån.

19 
45
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Föräldrarnas 
konfakväll

NYTT FrÅN sMU

STarTar ny SjöScouTgrupp
Under våren planerar vi starta en sjöscoutgrupp för segling även på 
onsdagar. Håll utkik på sjöscouts hemsida (www.fiskeback.missionskyr-
kan.se) för tider och stunder.

Konfirmationsläger 27/4-1/5
på stora strand i dalsland

Nyingläger 4-6/5 på  
sjöviksgården

scoutläger 17-20/5 på  
Åsengården mellan Borås och 
Vårgårda

sjöscoutlägret är i smU-
gården på donsö 25-30/6.

premiär  
För 16+ mix
tre söndagskvällar i vår; 
25/3, 15/4 och 6/5 har vi 
16+ mIX. samlingar för 
ungdomar i gymnasieål-
dern eller äldre med god 
mat, gott föredrag och 
gott samtal.

Följ med på läger 
och hajker i vår
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KALeNder

MArs
11/3 söndag 11.00 
gudstjänst i fastan 
Kampen mot ondskan. Andreas 
lindström. sång och musik av  
Annmargret Karlsson med flera. 

16.00 brunnen:
nattvardsgudstjänst 
matt 13:1-23. mingel 16.00, gud-
stjänst Var? Kontakta info@brun-
nen.cc

12/3 måndag 19.00
arbete för missionen
smU-gården i önnered.

14/3 onsdag 12.00
seniorträffen/rPg: mitt liv i 
Kongo och sverige 
en resa i ord och ton. edo Bumba. 
smU-gården i önnered
  
19.30 Kören: övning inför
tomas boström-helgen

15/3 torsdag 19.00
bibelutmaningen: inspirations-
kväll för bibelläsning
Hesekiels bok. Jonny lithell.

17/3 lördag 19.00 
Konsert med tomas boström
Vuxenkören och barnkören. 

18/3 söndag 11.00
gudstjänst med tomas boström 
med vuxen- och barnkör
livets bröd. 

21/3 onsdag 12.00
seniorträffen/rPg:
hur väl känner du din stad?
per-olof Karlström.
smU-gården i önnered

24/3 lördag 20.00
Café 16+
Go live-musik. Go gemenskap. Gött fika.  

25/3 söndag 09.30
barn- och familjegudstjänst
Henrik Wernvik, ledare för 
söndagsskolan och söndagsklub-
ben.   

11.00 gudstjänst: 
guds mäktiga verk
liselotte J Andersson. 

13.00 församlingsmöte 
Beslut om att kalla 
ungdomspastor.w

16.00 brunnen:
middagssamling med andakt
luk 1:26-38. 
Var? Kontakta info@brunnen.cc

18.00 mat & prat 16+ miX 
God mat. Gott föredrag. Gott 
samtal. 

28/3 onsdag 12.00
seniorträffen/rPg: utfärd
gathenhielmska reservatet

APriL
1/4 söndag 11.00 
Palmsöndagen 
Gudstjänst med Nattvard. Vägen 
till korset. Gustaf Björkman. sång 
och musik av 16+kören med sara 
Carlsson.

           
måndag 2/4 20.00
Korsvägsandakt i smu-gården 
Gustaf Björkman. därefter bön 
som pågår till midnatt.

tisdag 3/4 20.00
Korsvägsandakt i smu-gården 
Andreas lindström. därefter 
bön som pågår till midnatt.

stilla veCKan
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onsdag 4/4 20.00
Korsvägsandakt i smu-gården 
Gustaf Björkman. därefter bön 
som pågår till midnatt.

torsdag 5/4 19.00
getsemanestund med natt-
vard: det nya förbundet 
Andreas lindström och 
liselotte J. Andersson. musik 
av sara möller. därefter bön till 
midnatt.

20.00 bön i stilla veckan
sång och musik av sara möller.

fredag 6/4 11.00
långfredagsgudstjänst: Korset 
Gustaf Björkman. sång och 
musik av samuel Bäckrud och 
marcus Rubensson m fl.

18.00 filmvisning av mel gib-
sons the Passion of the Christ 
och efterföljande samtal med 
andreas lindström
därefter bön som pågår till 
midnatt.

20.00 bön i stilla veckan

7/4 lördag 12.00
sångstund. Glädjeskaparna 
Åkerhus

söndag 8/4 11.00
Påskdagsgudstjänst 
Kristus är uppstånden! liselotte 
J Andersson. sång och musik av 
sara Carlsson m fl.

16.00 brunnen: 
nattvardsgudstjänst 
mark 16:1-8. mingel 16.00, 
gudstjänst 16.30. Var? Kontakta 
info@brunnen.cc

11/4 onsdag 12.00
seniorträffen/rPg: fåglar m m. 
Janne stenberg. smU-gården i 
önnered

15/4 söndag 11.00
gudstjänst: Påskens vittnen 
Gustaf Björkman. sång och musik 
av erika Kiland, sara Carlsson m fl.

18.00 mat & prat 16+ miX 
God mat. Gott föredrag. Gott 
samtal.  

18/4 onsdag 12.00
seniorträffen/rPg: här är mitt 
liv. Cissi Glittvik. smU-gården i 
önnered

21/4 lördag 12:30
bibelutmaningen: 
Inspirationsdag för Bibelutmanin-
gen Andra mosebok. leif Carlsson, 
teol.dr, universitetslärare, pastor.

20.00 Café 16+ 
Go live-musik. Go gemenskap. 
Gött fika.  

22/4 söndag 11.00
gudstjänst. den gode herden 
Gustaf Björkman. sång och musik 
av Göteborgs Gospel.  

16.00 brunnen:
middagssamling med andakt 
Joh 10:11-16. 
Var? Kontakta info@brunnen.cc

25/4 onsdag 12.00
seniorträffen/rPg: vårsånger 
Glädjeskaparna. smU-gården i 
önnered

29/4 söndag 11.00
gudstjänst: vägen till livet
Gustaf Björkman. sång och musik 
av Janschie Börjesson.

30/4 måndag 20.00  
valborgsmässofirande  
vid olles gård. 
tillsammans med önnereds kul-
turförening välkomnar vi våren. 
Vårtal och sång av manskör.
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MAJ
2/5 onsdag 09.00
seniorträffen/rPg: vårutfärd
smU-gården i önnered

5/5 lördag 12.00 sångstund
Åkerhus

6/5 söndag 11.00
gudstjänst med nattvard. 
att växa i tro. 
Gustaf Björkman. sång och musik 
av sofia, Irene och Gabriella myrén.

13.00 församlingsmöte
Inför kyrkokonferensen. 

16.00 brunnen: 
nattvardsgudstjänst. 
Joh 6:35. mingel 16.00, gudstjänst 
16.30. Var? Kontakta info@brun-
nen.cc

18.00 mat & prat 16+ miX. 
God mat. Gott föredrag. Gott 
samtal.  missionskyrkan i Fiskebäck

10/5 torsdag 19.00
inspirationskväll för bibelläsning 
3-4 mosebok, Romarbrevet. 
liselotte J Andersson.

13/5 söndag 11.00
gudstjänst: bönen 
Gustaf Björkman. sång och musik 
av 16+kören och malcolm Cham-
bers.

20/5 söndag 11.00
gudstjänst: hjälparen kommer 
liselotte J Andersson. sång och 
musik av marcus Rubensson.

16.00 brunnen: 
middagssamling med andakt
Joh 17. Var? Kontakta info@brunnen.cc

26/5 lördag 11.00
Konfirmationshögtid 
Andreas lindström och Annie 
Gustafsson m fl. sång och musik av 

Carl Andersson, sara eksmo och 
sara Carlsson m fl.

27/5 söndag 11.00
Konfirmationshögtid 
Andreas lindström och Annie 
Gustafsson m fl. sång och musik 
av Carl Andersson, sara eksmo 
och sara Carlsson m fl.

14.00 Konfirmationshögtid 
Andreas lindström och Annie 
Gustafsson m fl.

28/5 måndag 19.00
arbete för missionen.

JUNi
2/6 lördag 12.00 
sångstund Åkerhus

3/6 söndag 11.00
gudstjänst med nattvard:
gud - fader, son och ande Gustaf 
Björkman. sång och musik av 
Ulrica Kardborn m fl.  

16.00 brunnen:  
nattvardsgudstjänst 
luk 10:1-12, 17-20. mingel 16.00, 
gudstjänst 16.30. Var? Kontakta 
info@brunnen.cc

7/6 torsdag 19.00
inspirationskväll för bibelläsning 
Josua, domarboken, Rut. lukas 
evangelium. liselotte J Andersson.

10/6 söndag 11.00
gudstjänst: vårt dop 
liselotte J Andersson. sång och 
musik av sara Carlsson.

17/6 söndag 11.00
gudstjänst: Kallelsen till guds rike 
sång och musik av Glädjeskaparna.

16.00 brunnen: 
middagssamling med andakt
luk 14:16-24.
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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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Alltid med stor kunskap och erfar-
enhet, till bra villkor. Vi har numera 
även en inredning och Livsstilsbutik 

där du hittar allt från tvålar och 
smycken till ljuslyktor och mindre 
möbler. En butik fylld med inspira-
tion och idéer för dig och ditt hem!

Varmt Välkomna
Önskar

HAGAB Hus & Hem

Traneredsvägen 43 | 426 77 Västra Frölunda 
Tel. 031-69 13 30 | Fax 031-69 34| www.hagab.se

HAGAB 
Hus & hem

HAGAB Hus & Hem är din lokala och 
engagerade mäklare som specialiserar sig på 

bostäder i Västra Göteborg.

Göteborg Gospel g
o
te

b
o
rg

g
o
s
p
e
l.
s
e
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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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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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lotterier, loppmarknad med kläder och saker  för barn och 
vuxna. kaffeservering med nygräddade våfflor.
vinster, bröd till bakborden och loppisprylar med mera tas 
tacksamt emot. inlämnas på fredag 23 mars kl 17-19.

för servering kontakta madeleine johnsson 0706955762
för basaren kontakta sofi kristensson 0706 505369 eller 
jeanette liljedahl 031 7614009

VårBasar i önnered!
24 MArs KL 10–13 i sMU-GÅrdeN

B-FöreninGsBreV

B sVeRIGe
poRto BetAlt

poRt pAyé


