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Fiskebäcks Missionskyrka
Citrusgatan l6 
426 54 Västra Frölunda
 
Tel: 031-29 14 83 
E-post: info@fiskeback.com

OBS! Vi har ny 
webbsidesadress!

www.fiskeback.com

Expeditionstid: 
Tisdag till torsdag, kl 9–11.30

Bankgiro: 5880-8908

Önneredsgården
Önnereds Byväg 84 
421 57 Västra Frölunda 
Tel: 031-45 74 74

För bokning av Önnereds- 
gården, kontakta Ragnhild  
Jennerhav på 0704-803542.

För bokning av kyrkan kontakta 
kyrkans expedition.

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?

Pastor & försam-
lingsföreståndare 
Gustaf Björkman 
0734-29 04 91

Omsorgspastor 
Peter Baric
0734-29 04 93

Ungdomspastor 
Johanna Buller
 0734-29 04 92

Ungdomsledare 
Emil Björner 
0734-29 04 94

Pastor i  
Brunnen
Aaron Thompson
0734-29 04 95

Ungdomsledare 
internat. gruppen 
Jason Kirk
0760-46 98 89

Expedition
Lennart Bergius
031-29 14 83

Expedition 
Gunnel Gustafsson
031-29 14 83

Expedition 
Birgitta Tolland
031-29 14 83

Expedition 
Solweig  Wahl-
qvist
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 Larsed, 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.

Musikledare
Lina Marklund  
0734-29 04 97

Diakon & samord-
nare
Inger Hjertén  
0734-29 04 96
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ör några veckor sedan 
kunde jag läsa på en helsi-
da i GP om att Göteborgs 

stad planerar att uppföra 
flera flyktingboenden. Och 

några av de här boendena ska 
ligga här i vårt bostadsområde. 

Det är också så att Fiskebäcks mis-
sionskyrka överväger att upplåta en 

del av sin mark för att låta Göteborgs 
räddningsmission uppföra ett boen-

de för ensamkommande barn som då 
också kommer att ligga här där vi bor. I 
tidningen finns ett stort uppslag där flera 
människor uttrycker sin rädsla och sin 
oro. Vad kommer detta att betyda för oss 
som bor här? Kommer våra barn att bli 
otrygga i vårt område? Kommer vi våga 
låta barnen leka ute? 

Att vi känner rädsla och oro inför 
något okänt är naturligt. Det gör vi alltid. 
När grannen ska flytta och vi inte vet vem 
som ska flytta in är vi oroliga. Tänk om 
det är någon som klipper gräset när vi ska 
äta eller att det är någon som har högljud-
da och skräniga fester när mina barn ska 
sova. Eller ännu värre, tänk om min nya 
granne är en okänd massmördare som 
undkommit polisen. Även om det är 
ytterst osannolikt kan jag drabbas av oro. 
Svaret vet jag inte förrän jag lärt känna 
min nya granne. 

De senaste veckorna har jag ofta fått 
frågan om varför Fiskebäcks Missions-
kyrka och de andra kyrkorna här i västra 
Göteborg är engagerade i flyktingfrågan. 
Svaret är för att vi vill vara med och 
hjälpa flyktingar att få en så bra start som 

möjligt på sitt liv i Sverige. Därför tror vi 
att det är det bästa om de får chansen att 
växa upp i Fiskebäck och Önnered och en 
chans att integreras genom kontakt med 
värdfamiljer, grannar mm. Vi tror att just 
vårt samhälle är väl rustat för att ta emot 
människor. Här finns många idrottsfören-
ingar, pensionärsföreningar, scoutklubbar 
och kyrkor. Här finns nätverk som man 
kan hitta in i. 

Sen handlar det ju i grund och botten 
om vår kristna tro, vår djupaste önskan 
om att följa Jesus. Jesus sa; “Älska din näs-
ta som dig själv.” En av Jesu mest kända 
liknelser handlar om den barmhärtige 
samariern som ställer frågor om vem som 
är min nästa. Vem ska jag bry mig om, 
vem ska jag ta hand om? Jesus svarade 
genom att berätta om samariern, en 
invandrare med en annan religion. Jesus 
kom själv från Mellanöstern och fick fly 
för sitt liv med sin familj. För oss blir det 
en tydlig konsekvens av tron. Vi brukar 
kalla det för efterföljelse. 

Men vad ska vi göra med vår rädsla 
då? Vi gör nog klokt i att erkänna den. Vi 
är nog alla lite rädda. Men vi måste inte 
följa den. Vi är så mycket större än våra 
rädslor.

Ska vi vara rädda för flyktingar?

GUSTAF BJÖRKMAN 
Pastor & föreståndare

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 medlemsintag-
ning i en gudstjänst. 

F
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LINA DRÖMMER OM 
BREDD OCH MÅNGFALD 
Lina Marklund, musikledare i Fiskebäcks missionsförsamling, drömmer om 
en större bredd och mångfald i musiklivet. Om att sången och musiken ska 
få vara till glädje både för dem som framför den och för församlingen. 

Som musikledare har Lina det övergripande 
ansvaret för musiklivet i Missionskyrkan. Un-
der en vanlig vecka händer det mycket i kyr-
kan som har musikaliska förtecken: Allt från 
spädbarnsrytmik, barnkörer och musikskola, 
till övningar med olika sång- och musikgrup-
per och gudstjänster. 

Lina har en tydlig inriktning för sitt arbete:
- Allt syftar till att utveckla församlingens 

musikliv, men också till att fler ska lära känna 
vem Gud är och få hjälp att uttrycka sin tro 
och tillbedjan.

Musiken i kyrkan är viktig på många olika 
sätt, menar hon. Ibland ligger betoningen på 
gemenskap, som exempelvis i spädbarnsmusi-
ken där föräldrar kommer med sina små barn. 
Ibland är musiken en metod för att utvecklas, 
som exempelvis rockskolan. Men i kyrkans 

Lina Marklund är musikledare i Fiskebäcks Missionskyrka och har det övergripande ansvaret för församlingens musikliv.
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värld handlar det oftast om att musiken är 
budskapsbärare.

Under de fem år som Lina varit musikledare 
i vår församling har det skett en förskjutning i 
musiken i gudstjänsterna.

- Vi har medvetet velat skapa en större 
delaktighet i gudstjänsten. Det innebär att vi i 
större utsträckning gått från att sjunga för till 
att sjunga med gudstjänstbesökarna. Visst har 
vi oftast någon solosång eller någon körgrupp 
som sjunger i varje gudstjänst, men ger mer 
utrymme för gemensam lovsång.

Lina tycker att det är viktigt att sången 
berättar något om vem Gud är och att den 
ska vara ett sätt att tillbe honom. Det kan lika 
gärna vara en enklare lovsång som en psalm. 
Den musikaliska formen är inte det viktigaste, 
säger hon. Hon finns med i gudstjänstgruppen 
som lägger ner stort arbete på att förbereda 

Församlingen har många duktiga sångare och musiker. 
På bilden: Sandra Bäckrud, Petronella Hagby och Eleonor 
Ackeby.
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gudstjänsterna så att det ska finnas en röd 
tråd.

Finns det inte en risk att den som inte är 
van att gå till kyrkan känner sig obekväm i 
lovsången?

- Jo, visst kan det vara så, men gudstjänsten 
måste få vara gudstjänst och där är lovsången - 
oavsett genre - en given del. Alla är välkomna 
att vara med utifrån sina förutsättningar och 
vi lyssnar gärna på frågor och funderingar. 
Men det kommer alltid att finnas moment 
som kräver fördjupning för att förstå och 
kunna delta helhjärtat, men det tror jag inte att 
vi ska vara rädda för.

Missionskyrkan har ingen församlingskör 
som övar och sjunger upp regelbundet. Ett par 
gånger om året drar Lina samman projekt-
körer som sjunger vid speciella tillfällen. Det 
finns inte heller någon ungdomskör, men hon 
hoppas att barnen som nu finns med i de tre 
barnkörerna ska vilja fortsätta sjunga när de 
kommer upp i tonåren.

- Jag tycker att vi redan har en stor variation 
i sång- och musiklivet, men naturligtvis 
drömmer jag om en ännu större bredd. Just nu 
har vi sju kapellmästare som ansvarar för var 
sin söndag. Flera av dem skriver också egen 
musik. 

Bredden behövs för att tillfredsställa olika 
smakinriktning, menar hon. En del tycker om 
orgelmusik, andra gillar häftigare musik. Ofta 
är det en generationsfråga.

- Det är omöjligt att tillfredsställa alla mu-
siksmaker i en och samma gudstjänst. Men jag 
tror att över tid så tillgodoser vi nog de flestas 
önskemål. Det måste finnas en generositet mot 
varandra i den här frågan. 

Lina skulle gärna se andra uttrycksformer i 
gudstjänsten än det talade ordet och musi-
ken. Hon tror att exempelvis bildkonsten är 
underskattad.

- Vi människor är olika och har olika sätt 
att fördjupa vår kontakt med Gud. En del gör 
det bäst i stillhet och tystnad, andra när man 
får hänge sig åt musik med hög volym. Vi får 
glädjas när vi ser att den andres ”språk” talas, 
även om det inte är mitt eget, säger hon.

CHRISTINA LARSSON
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Klockan är strax innan 11 en tisdag förmiddag. Barnvagnar styr från alla 
väderstreck mot den bruna tegelbyggnaden på Citrusgatan 16. Det vankas 
sång, lek och sopplunch - vi ska på babysång i Fiskebäcks Missionskyrka.

Inne i kyrkan sitter redan några föräldrar och 
barn på de mjuka mattorna i lekrummet. Bar-
nen förlustar sig med de leksaker som tagits 
fram och föräldrarna småpratar med varan-
dra. Lina Marklund, som leder babysången, 
kommer in och konstaterar att klockan slagit 
elva. Det är dags att sätta igång med dagens 
sång och rytmik för barn. 

Tretton föräldrar och sjutton barn sät-
ter sig i en stor ring och börjar sjunga en 
välkomstsång, där varje barns namn lyfts 
fram. Det tar sin lilla tid att gå igenom alla 
namn, men varje barn tycks uppskatta att få 
höra sitt eget och när sången är färdig är alla 
ordentligt välkomnade. 

Sångerna fortsätter med inslag av dans och 
rytmer. Var är magen? frågar Lina. Ett barn 
drar upp hela tröjan för att visa. “Magen, 
magen, var är magen, klappa, klappa, klappa, 
klappa magen”, sjunger barn och föräldrar, 
ackompanjerade av Lina på ukelele. 

Love Sandström är tre år och kommer näs-
tan varje vecka till babysången med mamma 
Evelina och lillasyster Lykke som är ett halvår 
gammal. 

- Ibland säger jag till Love att vi inte hinner 
komma iväg på babysången. Han blir besviken 
och vill absolut att vi ska iväg i alla fall. Då 
brukar jag ge med mig och försöka komma 
iväg, även om det blir lite stressigt, berättar 
Evelina.

När sångstunden är slut serveras soppa för 
den som önskar i kyrkans cafédel. Lennart 
Bergius och Mats Bruzelius från församlingen 
hjälper till med sopplunchen varje vecka. De 
hämtar soppan, serverar den och diskar upp 
efteråt.

Filip Hägglind som är föräldraledig med 
dottern Amanda 1,5 år, bekräftar soppans 
höga värde:

- Jag kommer hit för att Amanda tycker 
det är roligt att sjunga och leka. Sen är detta 
med sopplunchen väldigt bra! Det är så skönt 
att slippa stressa iväg hem för att fixa mat. Jag 
kan ta det lugnt, äta soppa och hinna prata 
en stund med andra föräldrar. Soppan gör att 
babysången blir en social grej även för mig.

VIKTORIA JANNERLAND

BABYSÅNG MED SOPPA 
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Popcorn

MER ÄN SÅNG NÄR 
BARNKÖRERNA ÖVAR
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Manna

Hopp

På onsdagseftermiddagarna 
avlöser barnkörerna varandra i 
Missionskyrkan. Först ut är Mi-
nikören Popcorn, för 4 - 5-åring-
ar, sedan kommer barnkören 
Manna som är för barn som fyllt 
6 år och uppåt. Sist ut är kören 
Hopp som är till för barn som 
går i årskurs 4 och uppåt.

- Vi försöker anpassa reper-
toaren efter barnens åldrar och 
pratar alltid om texterna så att 
barnen själva får fundera över 
vad de sjunger, säger församling-
ens musikledare Lina Marklund.

Det är viktigt att inte lägga för 
stora ord i barnens munnar, så 
för de mindre barnen handlar 
sångerna oftast om vänskap med 
varandra och med Gud. 

- Vi är tydliga med att vi har 
en kristen profil i vår inbjudan. 
Naturligtvis vill vi att barnen 
ska sjunga och ha roligt, men 
eftersom det är en kyrka som 
står som inbjudare så har vi 
något mer att erbjuda. Vi hoppas 
att barnen på sikt ska finna 
trygghet i en egen tro, säger Lina 
Marklund.

CHRISTINA LARSSON

Övningstider för barnkörerna:
Popcorn onsd 17.45-18.15
Manna onsd 17.45-18.30
Hopp onsd kl 18.15-19.00
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ROCK-SKOLA I ÖNNEREDSGÅRDEN
Albin, Ludvig, Edvin och Sebastian går i samma klass och är dessutom de 
första eleverna i rock-skolan som hålls i Önneredsgården. 

Albin, Ludvig, Edvin och Sebastian går i sam-
ma klass och är dessutom de första eleverna i 
rock-skolan som hålls i Önneredsgården.

- Det är roligare att spela tillsammans än var 
för sig, konstaterar de.

Ljudet tränger igenom två stängda dörrar 
i Önneredsgårdens källarvåning. Här pågår 
rock-skolan, som hittills består av ett band 
men som förhoppningsvis ska bli tre. Läraren 
Johan Östling instruerar uppvärmningsöv-
ningen som den här kvällen är fri improvisa-
tion.

- Temat är sommarkväll. Hur kan ni använ-
da ert instrument för att åstadkomma det?

Killarna tycker att det var ett svårt tema. 
”Hur låter sommarkväll på trummor liksom?”

Tanken med en rock-skola är att ungdomar 
som tycker om att spela i grupp ska få chans 
att utveckla sitt spelande.  Det finns instru-

ment att låna för dem som inte har egna. I 
den här gruppen är det bara trummisen Albin 
Danielsson som utnyttjar den möjligheten.

Två av killarna har tagit lektioner i Kultur-
skolan och två har tidigare gått i Pingstkyrkans 
musikskola. Det här är andra terminen de 
träffas i Önneredsgården.

Johan Östling har en klar tanke med 
rock-skolan: Jag vill att eleverna ska ha så 
kul som möjligt och lära sig så mycket som 
möjligt. Framför allt sätter jag deras musikval i 
första hand. Vi spelar det de vill.

Förutom att få bandet att låta så bra som 
möjligt har han ambitioner när det gäller hur 
det sociala samspelet i gruppen ska fungera.

- Här accepterar vi inte negativ kritik av 
varandra som går ut på att såra eller trycka ner. 
Frågan är istället vad man kan göra för att få 
de andra i bandet att låta bättre.

Johan Östling undervisar i rock-skolan i Önneredsgården. Här är han tillsammans med Albin Danielsson, Ludvig 
Hagby, Edvin Gadelii och Sebastian Claesson. (Foto: Carolin Freiholtz).
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SÅNG OCH 
GEMENSKAP I 
GLÄDJESKAPARNA
Manskören Glädjeskaparna åker runt till 
framför allt äldreträffar och sprider glädje 
med sina sånger. Dorothy Bryngelsson, 
som leder kören, berättar att de har både 
gamla läsarsånger och lite nyare sånger på 
repertoaren.

- Glädjeskaparna är en skön gemenskap 
där vi som tycker om att sjunga och musice-
ra får tillfälle att träffas. Vi är 17 medlemmar 
om alla kommer och vi åker dit vi blir in-
bjudna. Det har till exempel blivit tradition 
att vi sjunger in våren på Lindometorget.

Körmedlemmarna brukar, förutom att 
sjunga, även ta tillfället i akt och berätta om 
sin tro. De flesta i kören är med i Fiskebäcks 
missionsförsamling, men kören är öppen för 
alla som vill vara med och sjunga.

Glädjeskaparna sjunger i Fiskebäcks mis-
sionskyrka 20 mars.

Killarna har redan spelat på ungdoms-
gudstjänster och även i gudstjänster. Under 
våren hoppas de kunna göra en turné i de 
närmsta skolorna för att skapa intresse för 
rock-skolan.

- Men låtarna måste sitta först, konstaterar 
Ludvig. 

CHRISTINA LARSSON

FOTNOT: Musikskolan erbjuder också en-
skild undervisning i piano, gitarr, trummor, 
bas, dragspel och banjo.

VÅRBASAR
Lördag 19 mars är det vårbasar i Önnereds-
gården kl 10-13. Då blir det bland annat 
lotteri, tombola, vårblommor, fika och 
våfflor. Vill du skänka pengar till vinsterna i 
Vårbasaren så går det att göra via kollekto-
maten i kyrkan. Vi behöver också hjälp med 
försäljning, bakning av bröd och bullar. Ta 
kontakt med Therese Nielsen 0735-09 59 55 
eller Linnéa Classon 0737-01 20 07 för mer 
information.

23 april kl 9.00-13.00 i Fiskebäcks missionskyrka
Vill du handla? På Barnmarknaden finns allt som har med barn att göra - från nyfödd till tonåring. 
Kläder, skor, leksaker, vagnar och mycket mer. I år föredrar vi betalning via swish.

Vill du sälja? Lämna in fräscha saker till försäljning. Vi säljer åt dig och du får 70% av förtjänsten. Allt 
överskott går oavkortat till Diakonias arbete. Begränsat antal platser. Platserna släpps den 23 mars. Så 
här går det till: 
> Anmäl dig via barnmarknad@fiskeback.com så får du ett nummer och mer information. 
> Lämna in dina saker, märkta med ditt nummer och pris, i Fiskebäcks missionskyrka fredag den 22 
april mellan kl 18-19
> lördagen den 23 april säljer vi dina saker åt dig. 
> På lördagkväll får du din förtjänst tillbaka antingen via swish eller hämtar du den i kyrkan kl 18-19 . 
Du har då även möjlighet att hämta dina osålda saker. 

BARNMARKNAD
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KALENDER

Platsen är Missions kyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.

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

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

 19:00 Påskandakt. Gustaf Björkman. Önnereds-
gården

24/3 Tor 19:00 Getsemanestund med nattvard. 
Peter Baric. Önneredsgården

25/3 Fre 11:00 Långfredagsgudstjänst. Johanna 
Buller Musik av Frida Markusson och Anna 
Bergstrand-Wallner.

27/3 Sön 11:00 Påskdagsgudstjänst. Gustaf Björk-
man. Sång och musik av Lina Marklund med 
flera. Barnkyrka.

28/3 Mån 19:20 Församlingsbön. 

29/3 Tis 11:00 OBS ej Babysång. Påsklov.

30/3 Ons 11:00 Bibel och bön. Önneredsgården

 12:00 RPG: Allt om bin.  Bertil Hultén.

31/3 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

APRIL
2/4 Lör 11:00 Handla för andra. ICA Nära i Fiske-

bäck

3/4 Sön 11:00 Gustjänst med Nattvard. ”Att älska 
är att lyda” Sång och musik av Sandra Bäckrud. 
Ingen Barnkyrka. 

4/4 Mån 19:30 Församlingsbön.

5/4 Tis  11:00 Babysång.

6/4 Ons 11:00 Bibel och bön. Önneredsgården

 12:00 RPG: Vårens mannekänger med Åsa 
Mode. Önneredsgården

7/4 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

8/4 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården

9/4 Lör 09:00 Ledarfrukost. 

10/4 Sön 11:00 Gudstjänst med Nattvard. ”Hur hit-
tar man rätt?” Gustaf Björkman. Sång och musik 
av Källängens kapell. Barnkyrka. 

MARS
7/3 Mån 19:30 Församlingsbön. 

8/3 Tis 11:00 Babysång. 

9/3 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

 12:00 RPG: Reningsborgs arbete. Mikael Al-
bertsson & Carl Jacobs. Önneredsgården

10/3 Tors 19:00 Bibelstudie. Önneredsgården

 20:00 Församlingsbön. Önnereds gården

13/3 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Andlig 
motion i fastan #5.” Gustaf Björkman. Sång och 
musik av Ludwig Rossäng med flera. Barnkyrka.

14/3 Mån 19:30 Församlingsbön.

15/3 Tis 11:00 Babysång.

16/3 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

 12:00 RPG: Mina erfarenheter och upplevelser 
som polis. Kerstin Horgby. Önneredsgården.

17/3 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

18/3 Fre 20:00 Ungdomsmöte

19/3 Lör 10:00 Vårbasar. Önneredsgården

20/3 Sön 11:00 Festgudstjänst-Palmsöndag. Peter 
Baric. Sång och musik av Barnkör.

 16:00 Eftermiddagsgudsjänst. Sång och musik 
av Glädjeskaparna. Servering

21/3 Mån 19:00 Påskandakt. Peter Baric. Önne-
redsgården

22/3 Tis 11:00 Babysång

 19:00 Påskandakt. Johanna Buller. Önneredsgår-
den

23/3 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

 12:00 RPG: Inför påsken med Glädjeskaparna. 
Önneredsgården
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Erik Tilling är gitarristen som fångat både publi-
ken och recensenterna med sina fem 
skivor. Han har etablerat sig med sin lågmälda 
musik i gränslandet mellan lovsång 
och bönesånger med inslag av irländska ton-
gångar och med texter om Guds trofasthet trots 
att livet inte alltid är enkelt.

Erik kommer till Fiskebäcks missionskyrka 
söndagen den 17 april. Tillsammans med sin trio 
medverkar han i gudstjänsten och håller konsert 
kl.19.00. Erik kommer också att berätta om 
sitt liv och sin resa med musiken, tonerna och 
texterna som rör sig i spännvidden mellan tvivel 
och förtröstan under det lunchsamtal som hålls 
efter gudstjänsten. 

 11/4 Mån 19:30 Församlingsbön.

12/4 Tis 11:00 Babysång.

13/4 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

 12:00 RPG: På spåret. Stina och Sten Andersson. 
Önneredsgården

14/4 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

15/4 Fre 20:00 Ungdomsmöte

16/4 Lör 09:00 BAS-frukost

17/4 Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Vår 
tillfälliga tillvaro.” Emil Björner. Sång och musik 
av Erik Tilling.

13.00 Lunchsamtal med Erik TIlling. Föranmälan till 
lunchen 50kr. 

19.00 Konsert med Erik TIlling biljett 100kr vuxen, 
50kr student

18/4 Mån 19:00 Arbete för mission. Önneredsgår-
den

 19:30 Församlingsbön.

19/4 Tis 11:00 Babysång

20/4 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

 12:00 RPG: Vi sjunger med Carina och Urban 
Ringbäck. Önneredsgården

21/4 Tor 18:00 Inspirationskväll inför Fiskebäckslop-
pet. Föredrag och Löpträning. Markus Torgeby.

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården.

23/4 Lör 09:00 Barnmarknad.

24/4 Sön 11:00 Gudstjänst med Nattvard. ”Utvald 
att älska” Peter Baric. Sång och musik av Josefi-
ne Rodenteg med flera. Ingen barnkyrka. 

 16:00 Barnmusikal.

25/4 Mån 19:30 Församlingsbön

26/4 Tis 11:00 Babysång.

27/4 Ons 12:00 RPG: Vårens utfärd. Anmälan. 
Önneredsgården

28/4 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

30/4 Lör 11:00 Handla för andra. ICA Nära i Fiske-
bäck

 20:00 Valborgsmässofirande. Olles Gård

MAJ
1/5 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Att tränga sig på.” Gus-

taf Björkman. Sång och musik av Lina Marklund 
med flera. Barnkyrka.

2/5 Mån 19:30 Församlingsbön.

5/5 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

6/5 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården

8/5 Sön 11:00 Gudstjänst med Nattvard. ”Genom 
allt?” Gustaf Björkman. Barnkyrka.

9/5 Mån 19:30 Församlingsbön.

11/5 Ons 19:00 Konfaredovisning.

12/5 Tors 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

15/5 Sön 11:00 Gudstjänst med Nattvard. ”Hjälpa-
ren är här!” Markus Olsson. Sång och musik av 
Lina Marklund med flera. Barnkyrka. 

 17:00 Bibelstudie. ”Hjälparen är här!” Markus 
Olsson.  

 18:00 Kvällsmöte. ”Hjälparen är här!” Markus 
Olsson.

ERIK TILLING 
TILL FISKEBÄCK
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EQUMENIA (F D SMU)
Barn- och ungdomsgrupper
Babysång (0–2 år), tisd kl 10:00–12:00. Lina Marklund.
Barnkyrkan (4–9 år), sönd kl 11:00–12:30. Madeleine 

Johnsson.
Söndagsklubb (10–13 år), sönd kl 11:00–12:30. Daniel 

Natanaelsson.
Dansgrupper (4–13 år), månd kl 17:00–19:25. Exp. 

Gunnel Gustafsson.
Minikör Popcorn (4–5 år), onsd kl 17:45–18:15. Agneta 

Rubensson.
Barnkören Manna (åk 0–3), onsd kl 17:45–18:30. Emma 

Vennman.
Barnkören Hopp (åk 4–7), onsd kl 18:15–19:00. Lina 

Marklund.
Spårarscout i Önnered (7–9 år), torsd kl 18:30–19:30. 

Tomas Ekström.
Spårarscout I Fiskebäck (7–9 år), torsd kl 18:15–19:15. 

Emma Wissö.
Upptäckarscout (10–16+ år), tisd 18:30–20:00. Anders 

S Jannerland. 
Sjöscout (10–14 år), tisd kl 18:30–20:00. David Berlin/

David Thornström.
Tweenies (åk 4–6), fred kl 19:00–21:00 en gång i månad-

en. Carolin Freiholtz
Tonår (13–18+ år), fred kl 20:00–00:00. Emil Björner.
Konfirmation (14 år), onsd kl 18:00–20:00. Johanna 

Buller.
Ungdomsmöte (13–20+ år), fred kl 20:00–21:30 en gång 

i månaden. Johanna Buller.

16/5 Mån. 19:30 Församlingbön.

19/5 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

21/5 Lör 11:00 Konfirmation. Johanna Buller. Sång 
och musik av Carl Eksmo med flera.

22/5 Sön 11:00 Konfirmation. Johanna Buller. Sång 
och musik av Carl Eksmo med flera. Barnkyrkan 
på utflykt.

23/5 Mån 19:30 Församlingsbön.

26/5 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

28/5 Lör 11:00 Handla för andra. ICA Nära i Fiske-
bäck

29/5 Sön 11:00 Festgudstjänst. Johanna Buller. 
Barnmusikal ”Gör (s)om mig”

 18:00 Nattvardsgudstjänst.

30/5 Mån 19:30 Församlingsbön.

JUNI
2/6 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården.

3/6 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården

5/6 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Kreti och Pleti” Gustaf 
Björkman. Sång och musik av Christer Bodell. 
Barnkyrka.

6/6 Mån 14:00 Fiskebäcksloppet. Sjöbacka (Tippen)

9/6 Tor 11:00 Församlingsbön. Önneredsgården

12/6 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Att hitta Gud eller bli 
funnen” Peter Baric. Barnkyrka.

Församlingsläger på Strandgården 19-21 augusti 2016
Under församlingslägret kommer det att ges mycket tid till att bara vara tillsam-
mans. Dessutom har vi denna gång inbjudit Mia Börjesson och Liselotte J Anders-
son till att dela med sig och inspirera. Därutöver blir det andakter, sång, gudstjän-
ster, lek och mycket annat.
Lägret är tänkt för alla åldrar och vi bor i rum, tält eller husvagn. Vill du veta mer 
så läs på församlingens hemsida fiskeback.com eller ring till kyrkans expedition.

Sista anmälningsdag är 31 mars eller när lägret är fullt!
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www.labrilavall.com

Petra & Camilla
Andersson

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

0705-66 32 20

www.hoppochtro.se

Cissi Glittvik • 0702-110 120
mail: cissi@hoppochtro.se
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VILLAOLJA
BRP Olje AB
Box 8087
421 08 V. Frölunda
Tel:47 55 55 • Fax:734 48 44
Mail: info@brp.nu

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

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

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

GRAFISK SUPPORT
DESIGN • 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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LEDIGT 
ANNONS-

UTRYMME. 

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

christina.larsson@sandaren.se

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

Skånegatan 17
411 40 Göteborg

031–15 35 35

Båtsmanstorpet
Askims Kyrkväg 46

436 42 Askim
031–28 79 79

KÖRKORT
BIL–MC–BUSS–TAXI

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

BRUHNS TRAFIKSKOLA

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