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Pastorernas
jourveckor i
sommar

Expeditionstid:
Tisdag till torsdag, kl 9–11.30

Peter vecka 27-29
Gustaf vecka 30-32

Bankgiro: 5880-8908
Musikledare
Lina Marklund
0734-29 04 97

Ungdomsledare
internat. gruppen
Jason Kirk
0760-46 98 89

Diakon & samordnare
Inger Hjertén
0734-29 04 96

Önneredsgården
Önnereds Byväg 84
421 57 Västra Frölunda
Tel: 031-45 74 74
För bokning av Önneredsgården, kontakta Ragnhild
Jennerhav på 0704-803542.
För bokning av kyrkan kontakta
kyrkans expedition.

Expedition
Lennart Bergius
031-29 14 83

Expedition
Gunnel Gustafsson
031-29 14 83

Expedition
Birgitta Tolland
031-29 14 83

Expedition
Solweig Wahlqvist
031-29 14 83

Ordförande | Kerstin Horgby, 0703-368744, ordf@fiskeback.com
Ekonomi | Tommy Larsson, 031-29 67 84, ekonomi@fiskeback.com
Equmenias ordförande | Filip Levenby, 0727-36 86 01
Församlingsbladet
Redaktör | Christina Larsson, 031-29 67 84
Formgivning | Anna Valinder
Ansvarig utgivare | Kerstin Horgby
Församlingsbladet ges ut i fyra nummer varje år.
Det delas ut till församlingens medlemmar samt boende i området runt kyrkan.

4230 är Fiskebäck
missionsförsamlings nummer
i Equmeniakyrkan.
Mejladresser:
fornamn.efternamn@fiskeback.com
Musikskolans mejl:
musikskolan@fiskeback.com
Har du en fråga eller förslag
om något i församlingen?
Kontakta Gustaf Björkman,
församlingsföreståndare, eller
Kerstin Horgby, ordförande.
Gåva: Sms:a till nr 72980:
50 kr: Fmk50
100 kr: Fmk100
200 kr: Fmk200
Swisha till nummer 1232684132.

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 överlåtelsehandling 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.
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Vad väljer du?

n vanlig fråga jag både fått och
ställt den senaste tiden är något i
stil med: Vad har du/ni för planer
för sommaren och semestern?
Stanna hemma eller åka bort? Sen
eller tidig semester? Valmöjligheterna är många.
För några veckor sedan lärde
jag mig ett nytt ord – ”optionality”.
Det är engelska och kan översättas med
valmöjlighet. Ett ord som enligt den som
använde det väl beskriver den tid och kultur vi här i väst lever i. Han ville peka på
att valmöjligheterna aldrig har varit fler
än de är idag. Han hävdade att valfrihet
idag betraktas som en dygd. Det är något
eftersträvansvärt och ett ideal. I botten på
detta resonemang ligger tanken på frihet.
Frihet är enligt många just möjligheten
att kunna välja. Ju fler valmöjligheter
desto större frihet. Ett påstående som kan
vara bra att syna i sömmarna.
Är det så att valmöjligheter och frihet
alltid går hand i hand? Tänk om det finns
en frihet som bygger på att någon annan
väljer åt mig? En frihet från att behöva
välja? För i denna flod av val vi möter lurar även oro och ångest. För varje val jag
gör väljer jag bort en massa annat. Har
jag valt rätt? Ansvaret för mina val faller
tillbaka på mig själv. Går det åt skogen
har jag bara mig själv att skylla. En börda

som kan vara tung att bära.
Professorn som lärde mig ordet kom
även fram till att i en kultur där optionality är det härskande så finns det en sak
vi inte kan välja. Och det är att inte vara
en del av denna valfrihet. Det är svårt att
välja bort valfriheten. Samhället vi lever i
kräver av oss att vi ständigt väljer det ena
eller det andra. En filosofisk spetsfundighet men han hade ju rätt.
Men allt faller inte inom ramen för
vår hyllade valfrihet. Det finns en hel del
saker i livet vi inte kan välja eller för den
delen välja bort. Åldrandet. Döden. Negativa oundvikliga hot vi tvingas att leva
med och hantera. Då är det en stor tröst
att det även finns positiva saker vi inte
heller kommer undan. Bibeln berättar om
ytterligare en sak som är ovalbar. Något
som vi inte med våra beslut kan välja
bort. Det är Guds kärlek till dig och mig.
Så vad du än väljer att göra i sommar
så glöm inte bort att Guds intresse och
kärlek för ditt liv, den är inte valbar.

PETER BARIC

Omsorgspastor

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 presentation 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 församlingen. Personen hälsas därefter välkommen i församlingen vid en medlemsintagning i en gudstjänst.
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KERSTIN FICK EN
NY START I LIVET
När Kerstin Horgby besökte Fiskebäcks Missionskyrkan för första gången
kände hon att hon hittat hem. Nu, 27 år senare, är hon församlingens ordförande med visioner för framtiden.

FOTO: Christina Larsson

Till vardags är Kerstin Horgby poliskommissarie. En stor del av sitt yrkesverksamma liv har
hon ägnat åt att förhöra barn som utsatts för
sexualbrott och våld. Det har gjort henne till
en lyssnande människa.
- När man förhör barn som blivit utsatta
för brott så gäller det att få fram så mycket
uppgifter att det kan leda till en fällande dom.
Då kan man inte bli för emotionell. Det skulle
inte vara det bästa för barnet.
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Kerstin har även på sin fritid levt nära barn.
Hon har en egen son och har i mer än 30 år
varit stödperson till en pojke, som nu blivit
man, med särskilda behov.
- Han är nästan som min son. Pontus följer
gärna med mig till kyrkan. Jag har varit söndagsskollärare i 30 år och både jag och Pontus
trivs i det som vi nu kallar barnkyrkan.
Kerstin är uppvuxen i en kristen familj.
Gudstron har alltid varit självklar för henne.

Hon har inga behov av att komplicera och
teoretisera det som står i Bibeln och säger
att hon länge haft en barnatro. Men för tre år
sedan blev Kerstin änka, efter att ha varit gift
med sin Anders i tolv år.
- Under lång tid var jag arg på Gud. Jag tog
bilen och körde iväg, skruvade upp ljudet på
radion och skrek ut min vrede. Jag behövde få
ur mig min frustration. Om man läser Bibeln,
framför allt Psaltaren, så ser man att man är
i gott sällskap. Det är tillåtet att vara arg på
Gud.
Tack vare gott stöd av en polispräst och
människor omkring sig så återkom till slut
livsglädjen. Vännerna i församlingen har varit
ett stort stöd, även om Kerstin i början tyckte
att den välmenande omsorgen nästan blev för
stor.
- Jag hade behov av att gå till kyrkan, men
kom sent till gudstjänsten och gick tidigt.
Men jag visste att församlingen fanns där och
att människor bad för mig.
Livet har på ett sätt blivit rikare efter
förlusten, hur märkligt det än kan låta, säger
Kerstin. Nu njuter hon varje dag och känner
stor tacksamhet. Det känns som om hon fått
en ny start på livet. Och ensam hinner hon
inte känna sig. Kerstins agenda är fulltecknad.
Hon är bland annat engagerad som kontaktperson för EU-migranter i Räddningsmissionens regi och i Kyrkans jourtelefon och under
sommarsäsongen arbetar hon på Equmeniakyrkans sommargård, Strandgården utanför
Halmstad.
Vid församlingens årsmöte i februari blev
hon vald till ordförande. Kerstin hade en tid
bett till Gud om att få en uppgift där hon med
sina gåvor kunde bli till nytta.
- Därför var det egentligen inget svårt val
att tacka ja, dessutom var det många som
uppmuntrade mig att gå in i uppdraget. Fiskebäcks missionsförsamling står inför många utmaningar som vi delar med andra kyrkor. Inte
minst gäller det att möta behoven i samhället
där stor förväntan finns på den ideella sektorn
när det exempelvis gäller integrationsfrågor.
Kerstin vill arbeta för en öppen kyrka dit
man kan komma oavsett tro. När världen ser

ut som den gör runt omkring oss och mycket
gungar så behöver alla människor en plats där
det finns kraft och mod att hämta.
- Så tänker jag att vår församling ska arbeta
– både inåt och utåt. Vi behöver gudstjänsten
och mötet i våra olika smågrupper för att få
kraft att ta oss an utmaningarna runt omkring
oss.
CHRISTINA LARSSON

FÖRSAMLINGENS VISION:
VI VILL VARA EN

VÄXTPLATS

Vi tror att alla människor längtar efter en djupare
mening med livet. Vår kyrka vill vara en mötesplats för samtalet om livet och om Gud. En plats
där vi kan hjälpa varandra att upptäcka mer om
vem Jesus är och vad den kristna tron har att ge.
Hit är alla välkomna – oavsett om man redan har
en tro, eller om man söker en tro.
V I VILL SKAPA 

ENGAGEMANG

Att engagera sig för människor i såväl närområde som utöver vår värld är ett fundament i den
kristna församlingen. Vi är alla delaktiga i uppdraget att sprida det glada budskapet. Fiskebäcks
Missionskyrka deltar aktivt i detta världsförbättrande arbete.

V I VILL ERBJUDA 

OMSORG OCH
GEMENSKAP

Ensam är inte stark. För att må bra behöver vi
vänner och gemenskap. I vår kyrka försöker vi
hitta former där gemenskapen och omsorgen kan
växa. Målet är att alla som kommer till kyrkan
ska känna sig sedda, välkomna och behövda.
Vi tror på den lilla gruppens stora möjligheter.
Därför finns smågrupper där man har möjlighet
att lära känna varandra på ett djupare plan.

5

FOTO: Christina Larsson

MARCUS MÖTER MÄN I UTANFÖRSKAP

- Kyrkans uppgift är att vara en
öppen famn för alla människor. Det
finns inga hopplösa fall, det går
alltid att byta kurs.
Det säger Marcus Olson som predikar i flera
av sommargudstjänsterna i Önneredsgården.
Marcus Olson är inte rädd för att sticka ut.
Hans långa blonda hår uppsatt i en hästsvans,
de många silverringarna på händerna och moderiktiga kläder väcker viss uppmärksamhet.
Till vårt avtalade möte kommer han dessutom
på en hajpad cykel som får människor att
stanna till.
- Jag försöker alltid vara Marcus, antingen jag står i talarstolen och predikar, möter
människor på krogen eller de tvångsomhändertagna killarna jag jobbar med, säger han.
Marcus har arbetat som gatupräst under
många år – en period i satanistkretsar. Efter
att ha utbildat sig till präst i Metodistkyrkan
tjänstgör han numera som pastor i Equmeniakyrkan på halvtid och syns ofta i Fiskebäcks Missionskyrka där han har en kollegial
gemenskap.
- En kväll i veckan arbetar jag i Räddnings6

missionens prostitutionsgrupp. Vi håller till
i Engelska kyrkan, granne med Rosenlund.
Min uppgift är att prata med tjejerna, ge dem
fika och be för dem om de vill. De är inte vana
att möta en man som vill ge dem något. Vi
erbjuder en liten oas i helvetet.
Marcus är deltidsanställd på Fagareds
ungdomshem där han arbetar med tvångsomhändertagna eller tvångsvårdade unga.
Han berättar om känslor av utanförskap och
bristen på självrespekt han möter bland de här
killarna.
- Den som inte älskar sig själv kan inte
respektera andra. Många av de ungdomar jag
möter tycker inte att de är värda något. Min
uppgift är att hjälpa dem se att de har ett val
och få dem att tro på att det finns en framtid.
En kväll i veckan tillbringar han på någon
av krogarna i centrala Göteborg för att prata
med människor. Prästskjortan signalerar vem
han är och det är många som gärna vill prata
med prästen. Det är samtal som han inte fått
om han hållit sig innanför kyrkans väggar,
säger han.
Men Marcus är också ofta ute i kyrkor och

predikar och möter konfirmandgrupper. Då
berättar han också om sitt eget utanförskap.
Som liten var han mobbad på grund av att han
stammade kraftigt. Det är erfarenheter som
har påverkat honom genom hela livet, och
som har gett honom en förståelse för hur det
är att inte passa in.
- Jag är född av rätt föräldrar, men i fel
fågelbo. Jag kände mig aldrig hemma i den
välmående stadsdelen där jag växte upp utan
har alltid sökt mig till andra miljöer där jag
mer har kunnat vara mig själv.
När Marcus predikar kombinerar han sin
breda livserfarenhet med stort teologiskt
kunnande.
- Det är som att spela gitarr. Det räcker inte
att kunna spela melodier på strängarna, utan

resonansbotten skulle det inte bli någon bra
musik. Jag berättar gärna om mina upplevelser, men utan att förankra dem i bibelordet så
blir det ingen predikan som berör, säger han.
När han talar i Önneredsgården i juli kommer han förmodligen att ta upp frågan ”För
vem finns kyrkan?”
- Som jag ser det finns den till för alla som
tror – och alla som inte tror. Guds församling
är den enda föreningen som finns till för icke
medlemmar.
Från slutet av juni till mitten av augusti
hålls alla gudstjänster klockan 19 i Önneredsgården. Under den perioden har vi inga
gudstjänster i Missionskyrkan.
CHRISTINA LARSSON

Första hela veckan i juli varje år inträffar
Hönökonferensen. Det är Missionskyrkan på
Hönö som anordnar denna vecka, med ett
digert program av gudstjänster, barnaktiviteter
och bibelstudier. Vår ungdomspastor Johanna
Buller kommer att vara en av talarna.
Vad är din uppgift under Hönökonferensen?
- Jag ska tala till ungdomar under de så
kallade nattmötena som börjar kl 22.00. I en
föränderlig tid med en opinion som svänger
snabbt, vill jag hjälpa unga människor att rota
sig och bli stadiga i sin tro. Jag hoppas på att
kunna ge något av betydelse.
Det sägs att tonåringar är den svåraste
publik man kan ha. Hur hanterar du denna
utmaning?
- Genom att förbereda mig väl och försöka
tänka ut en fungerande dramaturgi. Det får
inte bli långtråkigt. Jag använder mig gärna av
element som känns relevanta för ungdomar.
Det kan till exempel handla om något från
musikvärlden eller sociala medier. Ett annat
knep jag har är att förbereda mina predikningar på caféer där unga vistas. Genom att
ha ungdomar nära mig när jag skriver, håller
jag fokus på min målgrupp. Det händer också

FOTO: Christina Larsson

JOHANNA BULLER TILL HÖNÖKONFER ENSEN

att jag tänker på en specifik person när jag
förbereder mig. Jag frågar mig själv hur jag
skulle förklara ett innehåll på ett bra sätt för
just den personen.
Vad ser du fram emot?
- Det ska bli kul att få tala till ungdomar
under nattmötena, men jag ser också fram
emot att träffa dem mellan samlingarna. De
mötena är också viktiga och väldigt härliga.
Att dela måltiderna tillsammans med de
andra, som medverkar, i konferensens mattält
kommer också att bli fint.
VIKTORIA JANNERLAND
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ETT ÅR SOM

FOTO: Carolin Freiholtz

KONFIRMANDER

- I min grupp trodde vissa på
Gud och andra inte, säger
Joel Andersson

- Det var genom den undervisningen som jag fick med
mig en egen tro, säger Olga
Hogedal

8

Så kom maj månad. Och med den stod ännu en kull
med 37 vackra konfirmander framme i kyrkan för att
dela sin högtid tillsammans med släkt och vänner. Olga
Hogedal, Joel Andersson och Emma Elofsson Bällgren
var tre av dem.
När konfirmation kom på tal visste inte Emma var hon kunde
tänka sig att konfirmeras, så hon frågade sin kompis Olga om hon
hade några tips.
- Emma hade nästan aldrig varit i kyrkan, så jag drog med henne
hit, berättar Olga som under sin uppväxt ofta kommit till kyrkan med
sin familj.
Tjejerna från Önnered hade en förhoppning om att få nya vänner
genom konfirmationen. Det fick de. En av de nya bekantskaperna
blev Joel, som även han var nyfiken, både på kyrkan och på att få nya
kompisar:
- Det gick bra - nu känner jag nog alla i gruppen, konstaterar Joel
förnöjt.
En vanlig konfirmationsonsdag träffades hela gänget klockan
18 i kyrkan. Med start i smågrupper fick konfirmanderna sedan
samtala kring ämnet för dagen. Efter det hölls en storsamling med

FOTO: OMELETTFOTO

undervisning, följt av ytterligare en stund i smågrupperna, andakt
och fikastund. Olga, Emma och Joel har alla uppskattat de mindre
samtalsgrupperna.
- I början av året när vi inte kände varandra så väl, var det skönt att
träffas i små grupper. Vi var alla lite försiktiga, men efter ett tag kunde
vi släppa loss, ställa frågor och prata på, säger Emma.
- Jag gillar att diskutera. I min grupp trodde vissa på Gud och andra
inte. Själv tror jag på en del saker i den kristna tron, men inte på allt.
Blandningen av olika tankar och åsikter var bra, fortsätter Joel.
De ämnen som konfirmanderna uppehållit sig kring har varit av
olika karaktär som exempelvis tro och vetenskap, mobbning, skapelsen
och vänskap. Joel tycker att undervisningen om mobbning var intressant. Gästföreläsare Marcus Olsson var lätt att lyssna till:
- Han berättade sin egen historia och fick oss att fundera över hur
sådant man säger kan påverka andra. Det var jättebra!
För Olga var det undervisningen om tro och vetenskap som stack
ut:
- Det är det ämnet som var viktigast för mig. Det var genom den
undervisningen som jag fick med mig en egen tro.
Utöver onsdagsträffarna har konfirmanderna också hunnit med en
heldag, en hajk och ett läger. Emma summerar:
- Sista lägret var fantastiskt. Eftersom det var i slutet på vår konfirmationstid, kände alla varandra bra. Lägret pågick i fem dagar och vi
hade verkligen kul tillsammans - både konfirmander och ledare.
VIKTORIA JANNERLAND

- Efter ett tag kunde vi släppa
loss, ställa frågor och prata på,
säger, Emma Elofsson Bällgren

Nu är det dags
för dig som
börjar årskurs 8
i höst att anmäla
dig till nästa
års konfirmationsgrupp,
som börjar 7
september. Mer
info kommer på
församlingens
hemsida
www.fiskeback.com
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TACK OCH FARVÄL
TILL EMIL

studier och eventuella pastorsuppdrag i livet.
Jag ha lärt mig otroligt mycket om mig själv,
om ledarskap, bibelundervisning, relationer
och inte minst om Gud.
Vad ser du fram mot?
- Jag försöker att inte fokusera allt för mycket på framtiden i övrigt, men jag ser verkligen
fram emot att i ett par år få ha en tom kalender på kvällar och helger, vilket bidrar till mer
familjetid. Dessutom ser jag fram emot att få
tid och utrymme att studera Bibeln.
CHRISTINA LARSSON

Efter tre år slutar Emil Björner som
ungdomsledare. Vi önskar honom
lycka till i framtiden och tackar för
ett gott arbete med barn och ungdomar i vår församling.
Vad ska du göra nu Emil?
- Jag kommer att fortsätta med mina teologistudier i hopp om att en gång kunna kalla
mig pastor i Equmeniakyrkan. Kortsiktigt
förändras väldigt mycket inom de närmsta
månaderna: Jag ska gifta mig, jag slutar i Fiskebäck och min son ska börja skolan.
Vad har varit det bästa med att arbeta som
ungdomsledare i Fiskebäck?
- Jag skulle kunna räkna upp massor med
saker, men när det kommer till kritan är det
främst två saker jag kommer sakna: Först och
främst alla människor: Ledare, ungdomar, kollegor och församlingsmedlemmar. Att få dela
livet tillsammans är otroligt värdefullt, både i
skratt och gråt, i medgång och motgång. Men
också att få se ungdomar komma till tro, växa
och blomma. Det finns få saker som känns
finare eller viktigare än höra en ung människa
bekänna sin tro på Jesus, eller en tonårsledare
som vågar hålla en andakt för första gången.
- Jag bär med mig många goda erfarenheter
som kommer att hjälpa mig i mina fortsatta
10

KALENDER

31/7 Sön 19:00 Sommarkvällsgudsjänst. Anton
Ahlmark. Sång och musik av Janschie Börjesson.
Önneredsgården

JUNI
19/6 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Otrohet och rättvisa.”
Gustaf Björkman. Sång och musik av Lina Marklund med flera. Barnkyrka.
22/6 Ons 12:00 Midsommarfest för ”de äldre”
Önneredsgården.
26/6 Sön 19:00 Sommarkvällsgudsjänst. Peter
Baric. Sång och musik av Källängens kapell.
Önneredsgården

AUGUSTI
4/8 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
7/8 Sön 19:00 Sommarkvällsgudsjänst. Jan Erixon.
Sång och musik av Jan Erixon. Önneredsgården
11/8 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
14/8 Sön 19:00 Sommarkvällsgudsjänst. Johanna
Bjurenstedt. Sång och musik av Johanna Bjurenstedt. Önneredsgården
18/8 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
19/8 - 21/ 8 Församlingsläger på Strandgården.
21/8 Sön 11:00 Gudstjänst på Strandgården.(Ingen
gudstjänst i Fiskebäcks Missionskyrka.)

2 -10 JULI

24/8 Ons 19:00 Upptaktsmöte för Equmenialedarna.
25/8 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
28/8 Sön 11:00 Upptaktsgudstjänst. ”Församlingens vision”. Gustaf Björkman. Sång och musik av
Josefine Rodenteg m.flera.
29/8 Mån 19:30 Församlingsbön.

2JULI
- 10 JULI
3/7 Sön 19:00 Sommarkvällsgudsjänst. Peter Baric.
Sång och musik av Lina Marklund. Önneredsgården
10/7 Sön 19:00 Sommarkvällsgudsjänst. Marcus
Olson. Sång och musik av Linda Nelsson. Önneredsgården
17/7 Sön 19:00 Sommarkvällsgudsjänst. Marcus
Olson. Sång och musik av Marcus Eriksson.
Önneredsgården
24/7 Sön 19:00 Sommarkvällsgudsjänst. Marcus
Olson. Sång och musik av Marcus Eriksson.
Önneredsgården

FISHERS.
Fishers Creek International Church är
Fiskebäcks Missionskyrkas engelskspråkiga
församlingsdel. Adress: Önneredsgården,
Önnereds Byväg 84, 421 57 Västra Frölunda.
Mer info och fullständigt program finns på
hemsidan: www.fiskeback.com.

SEPTEMBER
1/9 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
2/9 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården
3/9 Lör 10:00 Ledarfrukost Equmenia.
4/9 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Equmenias vision.”
Johanna Buller. Sång och musik av Solid Gospel.

BRUNNEN
Brunnen är namnet på Fiskebäcks Missionskyrkas församlingsplantering i Brunnsbo, Backa.
Alla är välkomna på Brunnens samlingar.
www.brunnen.cc. Kontakta
Aaron, 0734-29 04 95
eller Sara, 0739-97 13 68.

Platsen är Missionskyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.
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NU TAR VI SOMMARLOV!

FOTO: OMELETTFOTO

Vi önskar alla deltagare i vårt barn- och ungdomsarbete en riktigt skön sommar! Titta på församlingens hemsida www.fiskeback.com för att se när de olika grupperna börjar ny termin.

Från barnmusikalen Gör (s)om mig
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www.labrilavall.com

0705-66 32 20

tel. 031-29 00 75

Handla online

shop.bovikmarin.se
Flytkläder och sjösäkerhet
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www.omelettfoto.se
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

VILLAOLJA
VILLAOLJA
VILLAOLJA

BRP
BRP
OljeOlje
AB AB
BRP Olje
AB

Box
Box
80878087
Box 8087
V. Frölunda
21 421
08 V.08
Frölunda

21 08 V. Frölunda

Tel:47
55
55
• Fax:734
48 44
el:47
55 55
55
Fax:734
48
el:47
55
••Fax:734
48
4444
info@brp.nu
Mail:
info@brp.nu
Mail:Mail:
info@brp.nu
DESIGN • TRYCK •
DISTRIBUTION
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GRAFISK SUPPORT
AUGUST BARKS GATA 21
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
TELEFON: 031-49 10 05
INFO@GRAFISKSUPPORT.SE
WWW.GRAFISKSUPPORT.SE

KÖRKORT

BIL–MC–BUSS–TAXI

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

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

Petra & Camilla
Andersson

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

Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

LEDIGT
ANNONSUTRYMME.
Skånegatan 17
411 40 Göteborg
031–15 35 35

Båtsmanstorpet
Askims Kyrkväg 46
436 42 Askim
031–28 79 79

Kontakta Christina Larsson
0733-44 35 78,
christina.larsson@sandaren.se

jerlov-inredning.se
0708 - 44 61 01
Sisjövägen 49, Askim
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VÄLKOMMEN TILL

SOMMARKVÄLLSGUDSTJÄNSTER
26/6 Peter Baric,
sång och musik av
Källängens kapell.

I ÖNNEREDSGÅRDEN
KL 19.00

3/7 Peter Baric, sång
och musik av Lina
Marklund.
10/7 Marcus Olson,
sång och musik av
Linda Nelsson.
17/7 Marcus Olson,
sång och musik
Marcus Eriksson.

Linda Nelsson

Anton Ahlmark

24/7 Marcus Olson,
sång och musik Marcus Eriksson.

Marcus Eriksson

31/7 Anton Ahlmark,
sång och musik av
Janschie Börjesson.
7/8 Jan Erixon predikar och sjunger.
14/8 Johanna
Bjurenstedt predikar och sjunger.

Jan Erixon

Marcus Olson

