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VILL DU Gå MED I FÖRSAMLINGEN? Det innebär inte bara att man får sitt namn
i en matrikel. Det är en hjälp för den enskilde att i handling visa för sig själv, andra
och Gud att man vill vara en del av just den gemenskapen. Det är en 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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En doft av nystädat

I

nför advent och jul är det många
som tar ett lite rejälare tag i städningen av sin bostad. Ibland kallar
man det att man julstädar. Själva
jobbet är kanske inte det allra roligaste
men känslan som infinner sig när man
är klar är oslagbar. Det är för några
ögonblick rent och man är klar. Det är
nystädat. Sedan dröjer det inte många
timmar förrän det inte är nystädat
längre. Speciellt inte om har barn som
bor i huset. Men den där stunden av
tillfredställelse när det precis är nystädat
är för mig en påminnelse om himlen. Jag
tror vi alla längtar efter en plats där det är
färdigt och fullkomligt. Där man inte hela
tiden får börja om från början igen. Där
man inte hela tiden måste underhålla,
reparera och städa.
Gud har genom att låta sin son födas i ett
smutsigt stall gett oss två tydliga signaler.
Den första signalen är att Gud har blivit
en del av en smutsig värld. Han vet hur
det är att alltid få börja om. Den andra
signalen som Jesus ständigt återkom till
genom det han sa och gjorde är att det
finns en värld som alltid är nystädad. Han
talade om att det kommer att komma

en tid när vi inte längre behöver städa.
Det är och förblir nystädat hela tiden. En
fullkomlig värld som han kallade Guds
rike och som är tillgänglig för den som
tror på Honom.
Tills den världen kommer med full kraft
får vi be om Guds hjälp att enträget fortsätta att göra gott. Vi får också hämta inspiration och uppmuntran hos varandra.
I detta nummer av Församlingsbladet vill
vi visa på positiva exempel som görs för
att världen ska bli lite ”renare”. Vem som
helst kan hjälpa till i dessa olika arbeten.
Vi tror att det sociala arbetet är ett sätt att
sprida doften av nystädat.
Välkommen med!

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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KYRKAN UTMANAS
AV SAMHÄLLETS
BEHOV
Fiskebäcks missionsförsamling vill vara med
och möta de ökande sociala behoven i samhället och man gör det i samarbete med de
ideella frivilligorganisationerna Räddningsmissionen och Reningsborg.
Det är lördag förmiddag och utanför ICA
Nära i Fiskebäck står Inger Öhrvall Hjerten
och hennes man Finn och delar ut inköpslistor. De uppmanar kunderna att samtidigt som
de handlar till sig själva också fylla en kasse
med föreslagna varor som sedan lämnas till
romska förskolan i Majorna.
– Det är många som tycker att det här är ett
bra sätt att hjälpa till, säger Inger.
Butiksföreståndaren Thomas Renström
håller med. Han tycker att idén att Handla för
andra är så bra att han ger tio procents rabatt
på inköpta varor.
– Det känns bra att veta att hjälpen kommer
dit den ska, utan mellanhänder. Jag har förtroende för Räddningsmissionen som står bakom
den romska förskolan, säger han.
ICA Nära ger, liksom ICA Supermarket
i Åkered, möjlighet att skänka pantkvitton
till Räddningsmissionen. I Åkered kan man
trycka på en knapp så går summan direkt till
Räddningsmissionen, i Fiskebäck lägger man
sitt kvitto i en låda.
Samtidigt som Inger och Finn gör sin
sociala insats utanför livsmedelsbutiken står
Hanna Wessman i kassan i Reningsborgs
Secondhandbutik. Hon och ytterligare 10-15
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Genom att handla en extra matkasse i ICA Nära,
Fiskebäck, kan man stödja Räddningsmissionens arbete bland romer. Inger och Finn Hjertén
delar ut inköpislistor.

Reningsborg är en hjälporganisation på
kristen grund. Det övergripande målet för
verksamheten är att hjälpa människor till
bättre livsvillkor. Det gäller både människor
i vår närhet och människor i andra länder.
Reningsborg driver en second hand-butik,
erbjuder arbetsträning och har ett boende.
www.reningsborg.se
Thomas Renström är butikschef i ICA Nära, Fiskebäck, där man kan välja att ge sitt pantkvitto till
Räddningsmissionens arbete.

församling finns med i en del av detta. Mats
Adler, sammankallande i kyrkans sociala råd
och motorn i mycket av arbetet, är nöjd med
utvecklingen.
– Jag ser att intresset för att göra något
för andra ökar. Och i takt med att behoven i
samhället växer så kommer kyrkornas insatser
att bli allt viktigare, säger han.
Mats eget engagemang började för 13 år
sedan då församlingens dåvarande pastor,

FOTO: EMMA WISSÖ

personer från Fiskebäcks missionskyrka arbetar regelbundet som volontärer.
– Jag har varit volontär i ungefär tio år. För
mig är engagemanget på Reningsborg ett litet
och enkelt sätt att vara med och bidra till det
som sedan andra kan göra för människor både
här hemma i Göteborg, men också utomlands,
säger hon.
De båda hjälporganisationerna har ett
brett socialt arbete och Fiskebäcks missions-

Mats Adler, är sammankallande i Missionskyrkans sociala råd, och brinner för att hjälpa andra.
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Torild Zettergren, uppmanade församlingen
att be för Räddningsmissionens nystartade
Solrosen som är ett arbete bland barn som har
en frihetsberövad familjemedlem.
– Jag tog kontakt med personalen på Solrosen och frågade om de var intresserade av att
komma ut på sjön, berättar han.
Det blev starten på en årlig båtutflykt och
dessutom segling tillsammans med sjöscouterna i Fiskebäck/Önnered. I slutet av sommaren
i år chartrades en av Styrsöbolagets båtar och
ett 40-tal ensamkommande flyktingbarn fick
komma ut i södra skärgården.
– En del vågade inte följa med. De har
skräckfyllda minnen av båtfärder över Medelhavet. Men för dem som vågade blev det en
fantastisk dag och flera av dem somnade på
hemvägen. Ett bra bevis för att de kände sig
trygga.
Line Fuchs är familjepedagog på Solrosen
och tycker att missionskyrkans engagemang är
ett gott exempel på ett lyckat samarbete. Barn
behöver få göra positiva upplevelser och se att
det finns vuxna som bryr sig om dem, säger
hon.

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som arbetar för socialt utsatta
människor inom många olika områden, till
exempel EU-migranter, flyktingar, integration, hemlöshet och utsatthet. Fiskebäcks
missionsförsamling är tillsammans med
ytterligare 22 kyrkor i och kring Göteborg
huvudman för Räddningsmissionen. Organisationens uppdrag är att uppmärksamma
och motverka förhållanden i samhället som
leder till utsatthet och förvärrar utanförskap.
www.raddningsmissionen.se

Varje måndagkväll besöker Gerd Lindblad
Högsboanstalten. Det har hon gjort i snart
20 år. Gerd ingår i Räddningsmissionens
besöksgrupp.
– Vi fikar och pratar med de intagna. Det är
inte så märkvärdigt men väldigt uppskattat. Vi
kommer utifrån och försöker inte vara något

I slutet av sommaren chartrades en av Styrsöbolaget båtar och ett 40-tal
ensamkommande flyktingbarn bjöds på en dag i skärgården. Foto: EMma Wissö.
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annat än medmänniskor som är intresserade
av hur de har det, säger hon.
För att bidra ekonomiskt till hjälporganisationernas arbete anordnade Fiskebäcks
missionskyrka det första Fiskebäcksloppet i
somras i samarbete med Fiskebäckskyrkan.
Planerna för nästa lopp är redan i full gång.
Dessutom anordnas två gånger om året en
barnmarknad där delar av överskottet går till
öppna förskolan för EU-migranter.
- De flesta av oss har det ganska bra. Drivkraften för mig i det här arbetet är att dela
med mig och göra något för andra. Ledstjärnan är Jesu ord ”det ni har gjort mot någon av
mina minsta har ni gjort mot mig”, säger Mats
Adler.
TEXT OCH FOTO:
CHRISTINA LARSSON

Gerd Lindblad ingår i Räddningsmissionens
besöksgrupp på Högsboanstalten som hon
besöker varje måndagskväll.
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INGER SAMORDNAR
HJÄLP TILL FLYKTINGAR
Göteborgs stad har blivit
ålagd att ta emot 500 ensamkommande flyktingbarn
under 2015. Prognosen pekar
dock snarare på 900 barn.
Behoven är stora, men viljan att hjälpa till är stark. Nu
anställer Fiskebäcks Missionskyrka, i ett samarbete med
kommunen, Inger Hjertén
som diakon.
Vad har du arbetat med tidigare?
– Jag har arbetat som lärare i ca 30 år. Jag har
undervisat i svenska, religionskunskap och
filosofi på gymnasiet. I flera år gick jag och
värkte på idén om att vidareutbilda mig till
diakon. För snart fem år sedan gjorde jag slag
i saken och jag blev antagen till den tvååriga
diakonikursen vid Lidingö Folkhögskola. Det
är jag väldigt glad att jag gjorde.

FOTO: OMELETTFOTO

Vilka arbetsuppgifter kommer att ingå i din
nya tjänst?
– Min uppgift som samordnare blir att kanalisera det engagemang som finns hos kyrkorna
i väster, så att det tillgodoser behoven på ett så
bra sätt som möjligt för de ensamkommande
flyktingbarnen. Framför allt kommer jag att
arbeta med kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem när det gäller kyrkornas
engagemang. Jag kommer att informera i
kyrkorna om vilka möjligheter som finns för
att hjälpa till. Det finns otroligt mycket vilja till
att bidra med något gott i flyktingsituationen,
men många vet inte var de ska börja. Därför
är informationen viktig. Den kan bli den där
sista lilla knuffen som behövs för att sätta
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igång. Jag kommer också att möta
de ensamkommande flyktingbarnen
där de bor och anordna aktiviteter
för dem.
Hur går tankarna inför ditt nya
jobb?
– Jag tänker framför allt på alla
dessa människor som jag kommer
att få möta genom min tjänst. Jag
vet inte vilka de är i nuläget. Jag
vet inte vad dessa människomöten
kommer att leda till. Det är en
kittlande tanke som fyller mig med
förväntan.
Varför är det viktigt att kyrkan
arbetar med sociala frågor?
– När jag läser Bibeln ser jag att
barmhärtighet och solidaritet är helt
centralt. Främlingen ska falla inom
kyrkans omsorg. Jag läste en psalm
av Britt G Hallkvists häromdagen
och blev mycket berörd av hennes
ord. De stämmer så bra in på hur
jag tänker kring vår roll som kristna
i den flyktingkris som nu pågår:
På vägarna ute i världen
går de som har mistat sitt hem.
De hungriga, ledsna och frusna,
Vår Fader, var nådig mot dem.
Från arbete, hemland och vänner
miljoner i ångest har flytt.
O Gud, ge dem tryggheten åter
och låt dem få börja på nytt.

SMÅTT & GOTT

SPELA I BAND
Nu startar vi band/rockskola i
Önneredsgården, på torsdagar
efter skolan. Vi tar både emot
färdiga band men också enskilda elever som vill bli en del
av ett band. Rekommenderad
ålder från 12 år. Begränsat antal
platser!
§Det kostar ingenting att
vara med, men vi förutsätter
att man kommer på övningar
och uppspelningar. Rockskolan drivs i samarbete mellan
Fiskebäcks missionskyrka,
stadsdelen och studieförbundet Bilda.
§Frågor: lina.marklund@fiskeback.com, tel: 0734-290497.
Anmälan: annika.ahlmark@
gmail.com. Du kan även kontakta expeditionen: 031-291483,
info@fiskeback.com

BANDLÄRARE. Det
här är Johan Östling,
han kommer vara vår
bandlärare i vår. Vill du
vara med och spela i
band är det dags att
anmäla sig nu!

NYÅRSLÄGER
Vill du fira nyår med kompisar,
skidåkning och massa annat
kul? Åk då med på årets nyårsläger den 28 dec–2 jan. För
mer info, besök vår hemsida.

Var skulle de möta din kärlek
om inte hos oss, vi som har
vårt dagliga bröd och vår frihet
vårt hem och vårt fosterland kvar.
Så väck i oss alla den kärlek
som alltid vet utväg och råd
och lär oss att giva är saligt,
att hjälpa är glädje och nåd.
TEXT: VICTORIA JANNERLAND

LÄS MER OM VINTERKONFERENSEN I KALENDARIET.

9

KALENDER

NOVEMBER
23/11 Mån 18:30 Studiecirkel för världens
skull.
19:30 Församlingsbön.
24/11 Tis 11:00 Babysång.
25/11 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Inför Advent.
Glädjeskaparna. Önneredsgården
19:30 Övning för 1 advent. Rep 4. Lina
Marklund och Sara C Hellåker.
20:00 EfterKonfa.
26/11 Tors 18:00 Pulsgrupp – träning,
andakt, gemenskap.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

DECEMBER
1/12 Tis 11:00 Babysång.
2/12 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Jalle Ahlström kåserar. Önneredsgården
3/12 Tors 18:00 Pulsgrupp – träning,
andakt, gemenskap.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
6/12 Sön 11:00 Missionsgudstjänst. “Guds
rike.” Johanna Buller. Annandagsinsamling. Sång och musik av kören ”In His
Grace”. Barnkyrka.
16:00 Äktenskapskurs. Önneredsgården
18:00 Till minne av folkmordet i Turkiet. Fader Abraham och kören från S:t
Gabriels kyrka.
7/12 Mån 19:30 Församlingsbön.

27/11 Fre 18:00 Watoto. Barnkör från
Uganda.

8/12 Tis 11:00 Babysång Terminsavslutning.

28/11 Lör 11:00 Handla för andra. ICANära Fiskebäck

9/12 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

29/11 Sön 09:30 Adventsgudstjänst.
Britta Hermansson. Sång och musik
av kör under ledning av Lina Marklund
och Sara C Hellåker. Barnkyrka.
11:30 Adventsgudstjänst. Britta Hermansson. Sång och musik av kör under
ledning av Lina Marklund och Sara C
Hellåker.
30/11 Mån 18:30 Studiecirkel för världens
skull.
19:00 Arbete för mission. Önneredsgården
19:30 Församlingsbön.

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.
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12:00 Seniorträffen/RPG: På vandring
med Peter Baric. Önneredsgården
10/12 Tors 18:00 Pulsgrupp – träning,
andakt, gemenskap.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
12/12 Lör 12:00 Sångstund på Åkerhus.
13/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Peter Baric.
Sång och musik av Barnkörer. Barnkyrkans julfest.
18:00 Kvällsandakt med nattvard.

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.

Tänd ett ljus

Julkonsert i Fiskebäcks
missionskyrka, söndag 20 dec kl 18.00
Församlingens sångare och musiker
blandar gammal och ny julmusik i en
sprakande julkonsert. Till förmån för
flyktingsituationen i Syrien och Libanon.
Allt överskott går till insamlingen
Tänd ett ljus.

14/12 Mån 19:30 Församlingsbön.
16/12 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Julavslutning. Önneredsgården
17/12 Tors 18:00 Pulsgrupp – träning,
andakt, gemenskap.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
20/12 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Jesu moder.” Gustaf Björkman. Sång o musik.
Nattvard.
18:00 Julkonsert.
21/12 Mån 19:30 Församlingsbön.
24/12 Tors 23:00 Julmingelfika.
23:30 Midnattsgudstjänst. Gustaf
Björkman. Sång o musik.
27/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Peter Baric.
Sång o musik.

JANUARI
1/1 Fre 19:00 Ekumenisk nyårsbön i Tynnereds kyrka. Tynnereds kyrka
3/1 Sön 11:00 Lägergudstjänst. Oskar
Marklund.

10/1 Sön 11:00 Gudstjänst. Ge det vidare
1. Peter Baric. Sång och musik.
18:00 Nattvardsgudstjänst.
14/1 Tors 19:00 Påverkanstorg.
15/1 Fre 20:00 Tonår startar ny termin.
17/1 Sön 11:00 Upptaktsgudstjänst. ”Insidan ut” Gustaf Björkman. Sång och
Musik. Barnkyrkan startar.
22/1 Fre 19:00 Vinterkonferens. ”Hoppfulla tecken i en omvälvande tid.”
Cafékväll med gäster.
23/1 Lör 15:00 Vinterkonferens. Barnkörövning.
16:00 Vinterkonferens. Barnmöte med
korv och bröd.
17:15 Vinterkonferens. Fackeltåg från
Missionskyrkan till S:t Gabriels kyrka.
18:00 Vinterkonferens. Ekumenisk bön
för världen. S:t Gabriels kyrka.
21:00 Ungdomsmöte
24/1 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Just do it”.
Gustaf Björkman. Sång och musik.
Start Barnkyrkan. Nattvard.
18:00 Vinterkonferens. ”En kväll inför
Guds ansikte” Mats Särnholm. Sång o
Musik
25/1 Mån 19:30 Församlingsbön.
26/1 Tis 11:00 Babysång.
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28/1 Tors 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
31/1 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Krymp kyrkan
#1”. Gustaf Björkman. Sång o Musik.
Nattvard.

FEBRUARI

13:00 Församlingens årsmöte.
29/2 Mån 19:30 Församlingsbön.
1/3 Tis 11:00 Babysång.
3/3 Tors 19:00 Bibelstudie. Thessalonikerbrevet. ”När kommer Jesus tillbaka”.
Peter Baric. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

1/2 Mån 19:30 Församlingsbön.

4/3 Fre 18:00 Tweenies. Önneredsgården

2/2 Tis 11:00 Babysång.

5/3 Lör 10:00 Ebenezer. Lärjungaskola
för unga vuxna. Önneredsgården

4/2 Tors 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
6/2 Lör 09:00 Ledarfrukost.
7/2 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Krymp kyrkan
#2”. Peter Baric. Sång o Musik. Nattvard.
8/2 Mån 19:30 Församlingsbön.

19:00 19:01.
6/3 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Andlig motion
i fastan #4”. Peter Baric. Sång o Musik.
Nattvard.
13:00 Explore.

9/2 Tis 11:00 Babysång.
10/2 Ons 19:00 Askonsdag. Nattvardsfirande.
11/2 Tors 20:00 Församlingsbön.
13/2 Lör 10:00 Ebenezer. Lärjungaskola
för unga vuxna. Önneredsgården
14/2 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Andlig motion i fastan #1”. Johanna Buller. Sång o
Musik. Nattvard.
15/2 Mån 19:30 Församlingsbön.
16/2 Tis 11:00 Babysång.
18/2 Tors 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
21/2 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Andlig motion i fastan #2”. Sång o Musik. Nattvard. Ingen Barnkyrka.
22/2 Mån 19:30 Församlingsbön.
23/2 Tis 11:00 Babysång.
25/2 Tors 19:00 Bibelstudie. Tre kvällar
om Thessalonikerbrevet. ”När kommer
Jesus tillbaka”. Peter Baric. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
26/2 Fre 20:00 Ungdomsmöte.
27/2 Lör 10:00 Handla för andra. ICANära Fiskebäck
28/2 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Andlig
motion i fastan #3”. Gustaf Björkman.
Sång och musik.
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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 17:30–18:00.
Agneta Rubensson.
Barnkören Manna (åk 0–3), onsd kl 17:30–
18:00. Emma Vennman.
Barnkören Hopp (åk 4–7), onsd kl 18:00–
18:50. 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 18:00–20:30 en
gång i månaden. 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.
Explore (16+ år), sönd kl 13:00–15:00 en gång
i månaden. Johanna Buller,

www.labrilavall.com

0705-66 32 20

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

Petra & Camilla
Andersson
Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda
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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
421 421
08 V.08
Frölunda
421 08 V. Frölunda

Tel:47
55
55
• Fax:734
48 44
Tel:47
55 55
55
Fax:734
48
Tel: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

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

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

Skånegatan 17
411 40 Göteborg
031–15 35 35

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

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

15

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

B-FÖRENINGSBREV

VÄLKOMMEN ATT FIRA

ADVENT & JUL
Julen är en viktig helg för kyrkor runt om i hela världen. Då ﬁrar
vi att Gud blev människa och kom till jorden genom Jesus.
I Fiskebäcks missionskyrka inbjuder vi till ﬂera olika samlingar
under advent och julhelgen. Hjärtligt välkommen!
Första advent , 21 nov kl 9.30 och 11.30. Festgudstjänst med
Britta Hermansson. Kör under ledning av Lina Marklund och
Sara C Hellåker.
Andra advent, 6 dec kl 11.00. Missionsgudstjänst ”Tänd ett ljus”
med annandagsinsamling. Predikan Johanna Buller. Sång: In His Grace
12 dec 19:00 Drop-in ﬁka för alla åldrar.
20:00 Luciatåg
21:00 Nattcafé för tonåringar
Tredje advent, 13 dec kl 11. Festgudstjänst med Barnkyrkans avslutning.
Predikan Peter Baric. Sång och musik av Barnkörer.
Fjärde advent, 20 dec kl 11. Sånggudstjänst. Vi sjunger in julen.
Lennart Christensson. Predikan Gustaf Björkman.
18.00 Julkonsert med församlingens sångare och musiker. Till
förmån för ﬂyktingsituationen i Syrien och Libanon. Entré.
Julafton 11.00 Samling vid krubban för alla åldrar. Peter Baric
23.00 Julmingelﬁka
23.30 Midnattsgudstjänst

