
FÖRSAMLINGS-
BLADET
FRÅN FISKEBÄCKS MISSIONSKYRKA • NR 3 • 5 SEPTEMBER – 20 NOVEMBER 2016

VAD ÄR KYRKAN BRA FÖR? • GUSTAF 
FLYTTAR • BABYPAKET RÄDDAR LIV 
• HÖSTENS PROGRAM#3

INEZ OCH ERIK

VÅRA NYA

UNGDOMSLEDARE



Fiskebäcks Missionskyrka
Citrusgatan l6 
426 54 Västra Frölunda
 
Tel: 031-29 14 83 
E-post: info@fiskeback.com
Websida: www.fiskeback.comVi 
har
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 överlåtel-
sehandling 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 
(tom 30 sept)
Gustaf Björkman 
0734-29 04 91

Omsorgspastor 
Peter Baric
0734-29 04 93

Ungdomspastor 
Johanna Buller
 0734-29 04 92

Ungdomsledare 
Inez Kristensson
0761-887310

  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 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.

Musikledare
Lina Marklund  
0734-29 04 97

Diakon & samord-
nare
Inger Hjertén  
0734-29 04 96

Ungdomsledare
Erik Eklund  
0734-290494
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n ny termin har just dragit 
igång, både i skolan, på arbetet 
och i kyrkan. Jag vill hälsa alla 
som läser detta välkomna till 
kyrkan. Välkomna till gudstjänst 
eller någon av alla de aktivite-

ter som finns för både barn och 
vuxna. För kyrkan behövs, inte bara 

för oss som är medlemmar och går i 
gudstjänsten varje vecka, utan för hela 
Fiskebäck/Önnered.

Under våren har vi haft flera 
begravningar. Då behövs kyrkan som 
en plats för sorg och avsked. Men 
vi har också haft stora glädjefester 
så som Fiskebäcksloppet, där vi alla 
tillsammans samlar in pengar till 
Räddningsmissionens arbete för utsatta 
barn. Kyrkan blir då katalysatorn för vårt 
engagemang för en bättre värld. Men 
framför allt behövs kyrkan för att hjälpa 
oss att hitta en tro som ger mening och 
riktning till vårt liv. Ditt och mitt liv 
behöver inte vara som en båt som driver 
planlöst omkring på havet. 

I den kristna tron hittar vårt liv en för-
ankring och en riktning. Vi får upptäcka 
att vi hör ihop med Gud och varandra. 
Att berättelsen om Jesus får vara mitt 
ankare och utmana mig att leva för något 
större än mig själv.  Kanske tror du som 
läser att kyrkan bara är för de ”jätte-krist-
na” (som en konfirmand sa). Men så är 
det inte! Kyrkan är snarare till för oss som 
inte kan tro på egen hand, vi som behöver 
varandra i vår insikt i att vi behöver Gud. 
Så jag vill utmana dig som tror att du inte 
tror för att du inte tror som du tror att 
alla andra tror. Du är också välkommen 
till kyrkan för att upptäcka kristen tro. 
Din tro kanske inte är så märkvärdig (det 
är inte min heller) men tillsammans kan 
vi upptäcka vad kristen tro gör med oss, 
hitta förankring och riktning i våra liv.

För några veckor sedan flyttade jag och 
familjen till Lund och jag kommer att 
avsluta min tjänst i Fiskebäcks Missions-
kyrka den sista september. När jag nu 
ser tillbaka på mina nio år som pastor i 
Fiskebäck och Önnered uppfylls jag av 
tacksamhet för så mycket. Alla samtal 
med människor i kyrkan, på skolgården 
och på ICA. Där ni delat förtroenden, oro 
eller glädje med mig och där vi fått utbyta 
erfarenheter. Alla som jag mött i guds-
tjänster, på skolavslutningar, alpha-kurser 
eller för en kopp kaffe vid ett köksbord. 
Att få vara pastor är inte bara världens 
bästa yrke, det är snarare ett sätt att leva 
som jag aldrig skulle vilja vara utan. Tack 
för förtroendet att fått vara er pastor.

Under åren som vi bott i Fiskebäck har 
också Fiskebäcks missionskyrka blomst-
rat, vuxit och utvecklats. Det är en stor 
förmån att få ha varit med i församlingen 
under den här perioden. Samtidigt så 
känner jag att det finns så mycket som är 
ogjort, så mycket som återstår, så många 
drömmar som ännu inte är förverkligade. 
Därför är det min fulla övertygelse att 
församlingen har sin mest spännande 
tid framöver och det ska bli så intressant 
se vad Gud fortsätter att göra genom 
Fiskebäcks missionskyrka. Därför känns 
det helt rätt att få lämna över förtroendet 
att leda och vara pastor till nästa som står 
på tur. Tack för nio fantastiska år!

Tack för 9 fantastiska år!

GUSTAF BJÖRKMAN
Församlingsföreståndare

E
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Höstterminen har dragit igång och Fiskebäcks missionskyrka fylls åter med 
barn, ungdomar och vuxna som samlas till olika aktiviteter. Men kyrkan 
är inte främst ett aktivitetshus utan en mötesplats. Vår kyrka är en del av 
Equmeniakyrkan vars motto är: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus 
Kristus förvandlar dig, mig och hela världen”. 
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VAD ÄR KYRKAN BRA FÖR?

Stefan Nilsson:
- Jag tänker att kyrkan är som 
en bensinstation. Hit kom-
mer jag för att fylla på energi, 
gemenskap och kunskap. Om 
jag av olika anledningar inte 
varit i kyrkan på ett tag så 
slås jag alltid av hur mycket 
jag uppskattar gemenskapen. 
Kyrkan är en unik mötes-
plats, kanske den enda, där 
en 2-åring och en 87-åring 
finns i samma sammanhang. 
Så är det inte i någon annan 
förening.
- Jag vill att vi ska vara ännu 
mer öppna och bli en ännu 
viktigare aktör i samhället 
runt omkring oss.  

Miriam Carlsson:
- Först och främst är kyrkans 
uppgift att presentera Jesus 
Kristus och erbjuda ett möte 
med honom, både för oss 
som är med i kyrkan och 
för dem som ännu inte mött 
honom. Det får konsekvenser 
för hur vi är och hur vi lever.  
- Som gemenskap kan vi göra 
mycket för att möta de behov 
som finns i vårt samhälle och 
i världen. Ibland kan man 
som enskild individ känna 
sig handlingsförlamad inför 
alla behov vi ser runt om oss, 
men kyrkan som helhet kan 
göra – och gör – mycket i 
Sverige och i världen. 

Torbjörn Wissö:
- Kyrkan är både en plats för 
social gemenskap och en plats 
där jag kan fördjupa min tro. 
Gemenskapen går på tvären 
över åldrar, yrkeskategorier 
och bakgrund. Församlingen 
ger ett fantastiskt kontaktnät 
och jag tycker att det finns en 
omsorg där man ställer upp 
för varandra.
- Det som skiljer församling-
en från andra föreningen är 
att här kan jag dela min tro. 
Det finns forum där man 
kan resonera med varandra 
om det man inte förstår. 
Gudstjänsten är navet där jag 
både får dela gemenskap och 
uttrycka min tro.
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Sofia Västanhav:
- Det hade varit svårt att leva 
ensam med sin tro. Jag skulle 
säkert bära gudstron med 
mig, även om jag inte gick 
till kyrkan, men jag behöver 
kyrkan för att hålla fokus. 
Jag är också tacksam över 
gemenskapen. Jag har egna 
erfarenheter av vad den kan 
betyda att det finns några 
som bär mig under svåra 
perioder i livet. 
- Jag tycker att barn- och 
ungdomsarbetet är viktigt. Jag 
är scoutledare och det känns 
fantastiskt att få lära känna 
barnen och få dela en del av 
livet med dem. Det är fint att 
få ge något tillbaka.

Olle Ånskog:
- I kyrkan kan man få för-
klaring till livsfrågorna om 
varför vi är här, vad mening-
en med livet är och så vidare. 
Det sker främst genom 
predikan, men också i andra 
sammanhang där min tro 
stärks. I församlingen får jag 
inspiration och kan dela mina 
erfarenheter med andra.
- Jag är med i manskören 
Glädjeskaparna där vi har en 
mycket god gemenskap. Vi 
sjunger i olika sammanhang 
men fungerar också som 
en BAS-grupp (Bön, Allvar, 
Skoj), där vi både pratar om 
vår tro och om livet i stort.

Josefin Wijk:
- Jag trivs för det mesta bra i 
kyrkan och har många kom-
pisar där. I höst ska jag börja 
tonår, det ska bli roligt. Jag 
har varit med i söndagsklub-
ben, men kände mig lite för 
stor där och så blev det lite 
för mycket skola över det.
- Ibland är det kompisarna 
som är viktigast i kyrkan, 
ibland är det att få lära sig 
om Gud. Jag tycker att det är 
mycket som är svårt att för-
står. Jag är ganska frågvis och 
vill veta hur det är, i kyrkan 
finns det alltid någon som 
kan förklara.

VAD ÄR KYRKAN BRA FÖR?
Det finns inga krav på medlemskap för att få vara med i Fiskebäcks missions-
församling. Hit är alla välkomna oavsett om man är en van kyrkobesökare 
eller om man inte har någon kyrkvana alls. Kyrkan är öppen för alla. 
Församlingsbladet ställde frågan till några personer i olika åldrar: Vad är 
kyrkan bra för? Så här svarade de:

5



VI FLYTTAR NÄR DET 
KÄNNS SOM BÄST
- Vi har trivts fantastiskt bra i Fiskebäck och det blir svårt att lämna alla goa 
människor. Men jag tror att det här är rätt beslut för vår familj.

Gustaf Björkman har gjort en paus i 
packningen inför flytten. Om ett par dagar 
går flyttbilen och familjen Björkman byter 
adressen Lerskäddegatan i Västra Frölunda till 
Bläckhornsvägen i Lund.

- Det är helt osannolikt hur mycket man 
samlar på sig under nio år. Ta bara barnens 
leksaker! pustar han.

Familjen har utökats med ytterligare två 

barn sedan de kom till Fiskebäck 2007. Och 
det är familjen som nu är den främsta anled-
ningen till att man nu flyttar. Linda, som är 
läkare, har fått en specialisttjänst i Lund. Un-
der den senaste tiden har det blivit allt svårare 
att få ihop livspusslet med jourer, fyra barn 
– varav ett med särskilda behov – och tjänsten 
som församlingsföreståndare.

- Den här gången var det min tur att följa 

Gustaf Björkman
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med Linda. Tidigare har hon fått flytta och 
byta jobb när jag fått ny tjänst. Det första året 
i Lund ska vi mest satsa på att få familjen 
på plats. Det känns som om vi gör rätt för 
familjen. Att flytta till Lund är också lite som 
att flytta hem. Vi har delar av våra familjer där 
och vi har bott där som studenter, säger han.

Gustaf vet inte riktigt hur framtiden kom-
mer att se ut för sin egen del. En dag i veckan 
ska han undervisa på en pastorsutbildning i 
Malmö. Han har också en del andra förfråg-
ningar men inget är ännu bestämt.

Det blir inte lätt att lämna Fiskebäck. Han 
är nöjd med sin arbetssituation, men säger 
samtidigt att efter nio år hade han för sin egen 
del behövt en nystart om han skulle varit kvar.

- Man har många förmåner som försam-
lingsföreståndare. Det är ett roligt arbete med 
stor frihet och man får träffa många fantastis-
ka människor. Men det är också ett ansvar och 
en börda som nog är svår att förstå om man 
inte är i det. Om jag känner till 100 procent 
att jag är på den plats som Gud har satt mig 
så tar det bort lite av fokuset från det som kan 
kännas negativt.

Så har Gustaf känt det hela tiden i Fis-
kebäck, säger han. Samtidigt har han ställt 
sig frågan för hur lång tid han skulle orka 
fortsätta.

- Nu kliver jag av när det känns som mest 
spännande och roligt. Jag gör det inte på 
grund av konflikter eller missnöje utan helt 
enkelt för att jag tror att det är i rätt tid.

Det han kommer att sakna mest är alla 
människor, inte minst det fantastiska arbets-
laget.

- Jag tror inte att jag någonsin mer kommer 
att få ingå i ett sådant team som är så samkört. 
Vi har delat ansvaret för allt som sker, oavsett 
vilken tjänst vi har. Under de senaste åren har 
det inte funnits några skarpa gränser mellan 
våra ansvarsområden. Dessutom har vi haft så 
fantastiskt roligt tillsammans.

Det finns mycket som har utvecklats 
positivt under de nio år Gustaf har varit 
församlingsföreståndare. Inte minst den stora 
tillströmningen av unga familjer. 

- Det är en viktig grupp för vår församling. 

De flesta unga familjer som bosätter sig här 
gör det med målet att det ska vara på lång sikt. 
Söndagsskolan och andra barn- och ung-
domsgrupper har haft en fantastisk utveckling. 
Vi har också gjort stora satsningar på de här 
grupperna.

På frågan vad som varit roligast under de 
här åren nämner Gustaf bland annat den 
senaste tidens engagemang för integrationsfrå-
gorna. Själv har han fått både ros och ris för att 
han i media varit tydlig med att även Fiske-
bäck borde kunna ta emot flyktingar.

- Det har varit nyttiga och bra processer för 
församlingen. Tyvärr visade det sig inte finnas 
möjligheter att bygga ett flyktingboende i 
samarbete med Räddningsmissionen, men det 
finns många andra vägar att engagera sig. Som 
församling måste vi ständigt fråga oss hur vi 
kan tjäna Gud och samhället på bästa sätt.

Förnyelsen av gudstjänsterna är en annan 
positiv förändring, menar Gustaf Björkman. 
Det har lagts ner mycket tid på att skapa 
en gudstjänst där människor kan känna sig 
delaktiga. De senaste terminerna har det 
bland annat inneburit att det firas nattvard 
de flesta söndagar och att det ska vara möjligt 
att uttrycka sin bön och längtan både genom 
ljuständning och i lovsång. 

- Gudstjänsten ska vara en plats där man 
kan få ny kraft, en plats dit man går men en 
förväntan. Vi har även sett att gudstjänsten har 
blivit ett tillfälle då människor kommer till tro.  
Det finns något varje söndag som man kan 
delta i utan att man först avkrävs en bekännel-
se. Jag tror att det är en form som passar den 
moderna människan bra.

Gustaf har uppskattat de många goda 
mötena med människor i församlingen, men 
också med grannar, barnens klasskompisars 
föräldrar och i föreningen för föräldrar till 
barn med Downs syndrom som han varit med 
att starta.

- Det är tråkigt att bryta upp från allt detta, 
men samtidigt känns det oerhört spännande 
att komma till ett nytt sammanhang och se 
vad framtiden har att erbjuda.

CHRISTINA LARSSON 
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BABYPAKET SOM RÄDDAR LIV
Här är kvinnorna som kan förvandla en 
fleecefilt till babytröjor och en gardin till ett 
babytäcke. Varannan vecka träffas arbets-
gruppen för mission och tillverkar ba-
by-paket till nyblivna mödrar i världen som 
saknar egna resurser. 

Man behöver varken vara sykunnig eller 
pensionär för att vara med i arbetsgruppen för 
mission som träffas i Önneredsgården varan-
nan tisdag, även om de flesta i gruppen verkar 
vara både och.

- Det finns alltid något att göra för den som 
vill hjälpa till. Kan man inte sy så kanske man 
kan klippa till eller trä i resårband, konstate-
rar Anita Carlsson, en av de tio deltagarna i 
gruppen.

Hon och de andra i arbetsgruppen vill 
gärna berätta om den goda gemenskapen och 
om arbetet som resulterar i omkring 100 ba-
bypaket varje termin. Babypaketen innehåller 
bland annat tygblöjor, skjortor, tröjor, mössor, 
frottéhanddukar och gosedjur.

Färdiga paket skickas genom hjälporgani-
sationen Human Bridge till nyblivna mödrar 
i Afrika, Östereuropa och Mellanöstern. I 
länder som Kongo föder många kvinnor sina 
barn hemma med risk för att barnet inte över-
lever. Om hon istället kommer till en byklinik 
kan hon få den hjälp hon behöver. Med sig 
hem får hon ett startpaket med bland annat 
filt och babykläder. Kanske är det tillverkat i 
Önneredsgården.

Nyligen gjorde arbetsgruppen för mission 
ett besök i Holsbybrunn varifrån paketen och 
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sjukhusmaterial skickas ut. Där fick de bland 
annat se en film där de själva kunde se glädjen 
hos de mödrarna som fått ett babypaket.

- Då förstod vi verkligen att vårt arbete gör 
nytta, säger Inger Haraldsson.

För att kunna tillverka babypaket behövs 
material, en del skänkt annat inköpt av grup-
pen som passar på när de kan handla billigt. 
Ibland kommer de över större lager. 

- Men vi skullet behöva mer tyger, helst 
enfärgade eller småmönstrade bomullstyger, 
gosedjur och bodys storlek 56-68. Det behöver 
inte vara nytt, men tvättat och rent.

Har du något att skänka eller har frågor om 
verksamheten så kontakta Anita Carlsson, 
0703-796536 eller Carin Ånskog 291140.

CHRISTINA LARSSON

FISKEBÄCKSLOPPET EN FOLKFEST
Tack alla löpare, volontärer och publik som gjorde 
Fiskebäcksloppet 6 juni till en succé. 800 vuxna och 300 
barn sprang och ett hundratal funktionärer hjälpte till att 
anordna loppet. Det blev en riktig folkfest på Sjöbacka och 
mycket publik längs hela banan.

Resultatet blev 340 000 kronor till Göteborgs Rädd-
ningsmission. Pengarna kommer att fördelas jämnt mellan 
Öppna förskolan för romska barn och Solrosen (arbete 
bland barn och ungdomar med en förälder inom kriminal-
vården). 
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SPRÅKCAFÉ
En mötesplats för dig som vill öva 
på att prata svenska.

Måndagar kl. 17-19 i Fiskebäcks 
Missionskyrka, start 3 oktober.

Gratis fika! Alla hjärtligt välkomna!

SMÅTT & GOTT

BARNMARKNAD 
15 OKTOBER 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. Vi föredrar 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 15 september. Så här går det till: 

• Anmäl dig till 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 14 oktober 
mellan kl 18.00-19.00

• Lördagen den 15 oktober säljer vi dina saker åt dig. 
• På lördagkväll får du din förtjänst tillbaka antingen via 

swish eller så hämtar du den i kyrkan kl 18.00-19.00. 
Då har du även möjlighet att hämta dina osålda saker. 

=

M

STUDIECIRKEL FÖR VÄRLDENS SKULL
Vill du lära dig mer om globala frågor? Vill du få verktyg för 
att förändra världen? Då ska du gå studiecirkeln “Förändring 
för världens skull”.

Välkommen till en inspirerande studiecirkel som erbjuder 
dig som deltagare kunskap, engagemang och studiematerial 
kring ämnena:

• Demokrati
• Mänskliga rättigheter
• Jämställdhet
• Ekonomisk och social rättvia
• Konflikt och rättvisa
• Klimaträttvisa.

Måndagar kl. 18:00 - 19:30
Sept 26, Oct: 3, 10, 17, 24 och 31
Plats: Fiskebäcks Missionskyrka

Anmälan till Sandra Melin: sandra.e.melin@gmail.com
senast 19 sept.

Fiskebäcks missionskyrka erbjuder 
instrumentalundervisning i piano, 
gitarr, trummor och bas.

Anmäl ditt intresse till: 
info@fiskeback.com
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SEPTEMBER
5/9 Mån 18:00 PULS-träning, andakt och gemen-

skap.

 19:30 Församlingsbön.

6/9 Tis 11:00 Babysång

7/9 Ons 19:00 Konfastart med info för konfirman-
der och deras föräldrar.

8/9 Tor 19:00 Bibelstudie. Tre kvällar om Timoteus-
breven. ”Vad kan man kräva av en pastor.” Peter 
Baric. Önneredsgården

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

11/9 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Ordets 
makt.” Gustaf Björkman. Sång och musik av Lina 
Marklund. Utdelning av biblar till konfirmander-
na och söndagsklubben.

12/9 Mån 18:00 PULS-träning, andakt och gemen-
skap.

 19:30 Församlingsbön.

13/9 Tis 11:00 Babysång

14/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. Önne-
redsgården

 12:00 RPG: Bara Ben från Korsdraget. Önnereds-
gården

15/9 Tor 19:00 Bibelstudie. Tre kvällar om 
Timoteusbreven. ”vad kan man kräva av en 
pastor .” Peter Baric. Önneredsgården

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

17/9 Lör 9:00 Kvinnofrukost ”Grön hälsa.” Josefina 
Lundin, Cicci Glittvik m.fl. Anmälan.

18/9 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Varning 
för pengar.” Peter Baric. Sång och musik av 
Marcus Rubensson m.fl.

 18:00 Konsert med Askim Gospel

19/9 Mån 18:00 PULS-träning, andakt och gemen-

KALENDER

Platsen är Missions kyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.

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

skap.

 18:00 Samling för dig som vill veta mer om 
ensamkommande och fadderskap.

 19:30 Församlingsbön.

20/9 Tis 11:00 Babysång

21/9 Ons 12:00 RPG: Bli en bra konsument. Önne-
redsgården

22/9 Tor 19:00 Bibelstudie. Tre kvällar om 
Timoteusbreven. ”vad kan man kräva av en 
pastor .” Peter Baric. Önneredsgården

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

23/9 Fre 20:00 Ungdomsgudstjänst.

24/9 Lör 11:00 Handla för andra. ICA Nära i Fiske-
bäck

25/9 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Väckelse 
el instutition-Avsked.” Gustaf Björkman. Sång 
och musik av Källängens kapell.

26/9 Mån 18:00 PULS-träning, andakt och gemen-
skap.

 18:00 Studiecirkel för världens skull.

 19:30 Församlingsbön.

27/9 Tis 11:00 Babysång

28/9 Ons 12:00 RPG: Utfärd. Anmälan. Önnereds-
gården

Sånger som förändrar

Körprojekt Sånger som Förändrar
Hösten 2016 genomför Fiskebäcks Missionskyrka 
tillsammans med Diakonia körprojektet sånger som 
förändrar. Ett material framtaget av Carin Åkesson 
på uppdrag av Diakonia, för att visa på hur sången 
och musiken kan vara betydelsefull i olika situationer 
runt om i vår värld.
Kören leds av Carin Åkesson, som tidigare arbetat 
som musikledare i Betlehemskyrkan och som nu 
bl.a. är ansvarig för kyrkomusikerutbildningen på 
Göteborgs universitet.
Övning onsdagar kl.19.30-21.30
28 sept, 5 okt, 12 okt (Repfiler och noter finns att 
tillgå)
Övningsdag lördagen den 15 oktober mer informa-
tion kommer.
Alla Välkomna!

För information kontakta Lina Marklund, 
lina.marklund@fiskeback.com, 
0734-290497
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4/10 Tis 11:00 Babysång

5/10 Ons 12:00 RPG: Möte med Möjligheter. Nina 
Holgersson. Önneredsgården

 19:30 Körövning.

6/10 Tor 18:30 Äktenskapskurs. 

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

7/10 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården

9/10 Sön 11.00 Festgudstjänst med barnkyrkan. 
Johanna Buller. Ingen nattvard.

10/10 Mån 17:00 Språkcafé

 18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.

 18:00 Studiecirkel för världens skull.

 19:30 Församlingsbön.

11/10 Tis 11:00 Babysång

12/10 Ons 12:00 RPG: På Spåret. Stina och Sten 
Andersson. Önneredsgården

 19:30 Körövning.

13/10 Tor 18:30 Äktenskapskurs. 

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

15/10 Lör 9:00 Barnmarknad.

16/10 Sön 11:00 Missionsgudstjänst med nattvard. 
”Fattiga o rika, behandla alla lika.” Samuel 
Gunnarsson.

 18:00 Konsert. Sånger som förändrar. Carin 
Åkesson, Diakonia.

17/10 Mån 17:00 Språkcafé

 18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.

 18:00 Studiecirkel för världens skull.

 19:30 Församlingsbön.

18/10 Tis 11:00 Babysång

19/10 Ons 12:00 RPG: Naturbilder. Ingvar Ahlström.
Önneredsgården

20/10 Tor 18:30 Äktenskapskurs. 

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

23/10 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Fräls-
ningen.” Peter Baric. Sång och musik av Samuel 
och Sandra Bäckrud.

24/10 Mån 17:00 Språkcafé

 18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.

 18:00 Studiecirkel för världens skull.

 19:30 Församlingsbön.

25/10 Tis 11:00 Babysång

BRUNNEN
Brunnen är namnet på Fiskebäcks Missionskyr-
kas församlingsplantering i Brunnsbo, Backa. 
Alla är välkomna på Brunnens samlingar. 
www.brunnen.cc. Kontakta 
Sara, 0739-97 13 68.

29/9 Tor 18:30 Äktenskapskurs. 

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

30/9 Fre 17:00 Explore.

OKTOBER
1/10 Lör 6:00 Faste- och Bönedag. 

2/10 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Glöm 
inte bort att änglarna finns.” Peter Baric. Sång 
och musik av Carl Eksmo m.fl.

 16:00 En kväll om Tron i hemmet.

Fiskebäcks Missionskyrka
2 okt | kl 18:00 

Inträde 150kr / 50 kr student

3/10 Mån 17:00 Språkcafé

 18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.

 18:00 Studiecirkel för världens skull.

 19:30 Församlingsbön.
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26/10 Ons 12:00 RPG: Pojken med Davidsstjärnan. 
Mikael Ben Menachen.Önneredsgården

27/10 Tor 18:30 Äktenskapskurs. 

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

29/10 Lör 11:00 Handla för andra. ICA Nära i 
Fiskebäck

EQUMENIA 
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.
Minikör Popcorn (4–5 år), onsd kl 17:30–18:00. Agneta 

Rubensson.
Barnkören Manna (åk 0–3), onsd kl 17:30–18:00. Emma 

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

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

Tomas Ekström.
Spårarscout I Fiskebäck (7–9 år), torsd kl 18:15–19:30. 

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

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

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

en. Emma Wissö.
Tonår (13–18+ år), fred kl 20:00–00:00. Erik Eklund, 

Inez Kristensson.
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.
Explore (16+ år), fre kl 17:00–19:00 en gång i månaden. 

Johanna Buller.

30/10 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”För-
låtelse utan gräns.” Johanna Buller. Sång och 
musik av Lina Marklund m.fl.

31/10 Mån 17:00 Språkcafé

 18:00 PULS-träning, andakt och gemen-
skap. 

 18:00 Studiecirkel för världens skull.

 19:30 Församlingsbön.

NOVEMBER
2/11 Ons 12:00 RPG: Utfärd i Göteborg. Anmälan.

Önneredsgården

 19:30 Adventskören övar.

3/11Tor 18:30 Äktenskapskurs. 

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

4/11 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården

5/11 Lör 11:00 Allhelgonagudstjänst. Roland 
Stare. Musik av Sara Eggelind Craig och Gunnel 
Eggelind.

6/11 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Vårt 
hopp om evigheten.” Christoffer Öhrvall.

7/11 Mån 17:00 Språkcafé

 18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.

 19:30 Församlingsbön.

8/11 Tis 11:00 Babysång

9/11 Ons 12:00 RPG: Min resa till Kongo. Mats 
Särnholm.Önneredsgården

 19:30 Adventskören övar

10/11 Tor 18:30 Äktenskapskurs. 

 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

11/11 Fre 17:00 Explore

13/11 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Vaksamhet och vän-
tan.” Johanna Buller. Sång och musik av Hannah 
Vennman. Ingen nattvard.

14/11 Mån 17:00 Språkcafé

 18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.

 19:30 Församlingsbön.

15/11 Tis 11:00 Babysång

16/11 Ons 12:00 RPG: Friskvård för insidan. Cissi 
Glittvik. Önneredsgården

 19:30 Adventskören övar.

17/11 Tor 20:00 Församlingsbön. 

18/11 Fre 18:00 Julstugan.

19/11 Lör 10:00 Julstugan.

20/11 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Kristi 
återkomst.” Peter Baric. Sång och musik av 
Josefine Rodenteg m.flera.

Watoto-kören 29 oktober kl 18.00. 
En konsert för alla åldrar.
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www.labrilavall.com
0705-66 32 20

Flytkläder och sjösäkerhet

tel. 031-29 00 75

Handla online 

shop.bovikmarin.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

Petra & Camilla
Andersson

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

www.hoppochtro.se

Cissi Glittvik • 0702-110 120
mail: cissi@hoppochtro.se
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INEZ OCH ERIK 
- VÅRA NYA UNGDOMSLEDARE

Höstterminen har rullat igång och vår 
kyrka kan med glädje välkomna två helt nya 
medarbetare till arbetslaget: Inez Kristens-
son och Erik Eklund. Båda kommer att 
arbeta som ungdomsledare i församlingen. 
Inez är anställd som en så kallad “ettåring”. 
Det betyder, precis som namnet antyder, att 
hon ska arbeta i församlingen under ett års 
tid. Inez är uppvuxen i Fiskebäck och har 
sedan barnsben varit en del av Fiskebäcks 
missionskyrkas olika barn- och ungdom-
sverksamheter. 

- I min roll som ungdomsledare kommer 
jag att finnas med i konfirmationen och på 
tonår. Dessutom ska jag och Erik besöka 
Fiskebäcksskolan en gång i veckan. Utöver 
detta ska vi planera och genomföra ett gäng 
läger. Det ser jag mycket fram emot. Jag 
älskar att åka på läger!

Till skillnad från Inez, kommer Erik långt 
härifrån. Han är uppvuxen i en liten by 
med trettio bofasta personer, i närheten av 
Skellefteå. Under sin uppväxt har Erik haft 
ett kyrkligt engagemang inom Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen och ungdomsverksam-
heten där. 

- Förra året valde jag att läsa en bibelut-

bildning i Equmenias regi, i Hemavan. Efter 
året på bibelskola ville jag bege mig mot 
varmare breddgrader och fick jobbet som 
ungdomsledare  här i Fiskebäck. Jag kom-
mer att arbeta med tonårsverksamheten 
och dessutom finnas med i söndagsklub-
ben - gruppen för söndagsskolans äldsta 
medlemmar.

Våra nya ungdomsledare ser fram emot 
att höstens arbete ska komma igång ordent-
ligt. Det finns många utmaningar i arbetet 
med ungdomar, men för Inez och Erik 
verkar det vara möjligheterna som ligger i 
centrum.

- Jag vill lära känna alla ungdomar som 
kommer till vår kyrka, säger Inez. Min 
strävan är att göra kyrkan till en plats där 
alla känner sig hemma.

- Man får försöka hålla ett öppet sinne 
när det gäller utmaningar, menar Erik. Jag 
tänker jobba på så gott jag kan och lita på 
Gud!

Det går inte att ta miste på engagemang-
et hos Erik och Inez. Än en gång: varmt 
välkomna till er nya arbetsplats!

VIKTORIA JANNERLAND


