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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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Fira jul med rätt fokus
ngen kan med säkerhet uttala sig
om varifrån ordet ”jul” kommer
och vad dess exakta innebörd är. I
alla fall om man ska tro Wikipedia.
Det finns lite olika historiska och
språkliga trådar att följa men ingen
är helt säker. Här kommer mitt
förslag på vad ordet jul betyder för
många av oss:

Julklappsjakt

Visst känns det hopplöst att köpa
julklappar bara för köpandets skull? Och
ändå hamnar vi lätt där. Att köpa julklappar är roligt om mottagarna av klapparna
verkligen har önskat sig eller behöver det
man köper. Mitt tips till dig som inte vet
vad du ska köpa eller om du själv inte
vet vad du ska önska dig är att köpa eller
önska dig julklappar som gör skillnad för
människor i nöd. Det finns många såna
möjligheter via nätet, t ex Diakonia (ge
bort en rättighet mm), Unicef (ge bort ett
vaccinpaket mm), Röda Korset (ge bort
en vinterfilt mm).

Utmattning

En fälla som många av oss går i, är att
förberedelserna inför julen tar så mycket
kraft och energi att vi inte kan ta vara på

själva julfirandet. Julefriden infinner sig
aldrig, däremot kraftlösheten. Hur undviker man detta? Jag tror att det mycket
handlar om förväntningar och ambitioner. Sådana vi själva har och sådana som
vi tror omgivningen ställer. Det finns
tyvärr ingen lätt väg för att undvika detta.
Måttlighet är en dygd att sträva efter i
detta sammanhang.

Ledighet

Inför denna jul har jag ofta hört det
sägas: ”I år är det arbetsgivarnas jul”. Det
innebär att man som anställd måste ta
många dagars semester för att få en sammanhållen ledighet. Helgdagarna infaller
på ”fel” veckodagar. Hur kalenderdagarna
infaller kan vi inte påverka. Däremot hur
vi firar jul.
I Fiskebäcks Missionskyrka vill vi fira
julens orsak och kärna. Jesu födelse. Att
Guds ankomst till jorden var startskottet
på räddningen av hela världen. Eller som
man uttrycker det på engelska: Jesus is
the reason for the season. På baksidan av
denna tidning finns information om vilka
samlingar som hjälper oss att sätta denna
händelse i centrum. Välkomna!

PETER BARIC

Pastor

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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FYRA GENERATIONER
I SAMMA KYRKA
Dorothy, Evelyn och Petronella. Tre starka kvinnor i olika
generationer som har mycket gemensamt, bland annat musikintresset men också en grundtrygghet i sin kristna tro.
- Men tron går inte i arv. Den måste man ta
ställning till själv, konstaterar Dorothy.
Det är mycket skratt när Dorothy Bryngelsson, hennes dotter Evelyn Hagby och barnbarnet Petronella Hagby träffas för att prata om
livet, tron och kyrkan. Dorothy har ett långt
perspektiv på utvecklingen både i Missionskyrkan och i Fiskebäck för övrigt.
- Vi är fortfarande några familjer i församlingen som är släkt med varandra, men under
senare år har det kommit så många nya så det
inte går att komma ihåg namnen på alla. Men
det är så det ska vara, säger Dorothy.
Hon är född i Fiskebäck. Hennes far var
musiker och hade inte särskilt mycket till
övers för kyrkan. Men Dorothy följde med
sin mamma till kyrkan och kom snabbt in i
församlingens sång- och musikliv. Hon är utbildad musiklärare och det är åtskilliga Fiskebäcksbor som fått pianolektioner av Dorothy.
Genom åren har hon också varit ledare för
många olika körer. Som 88-åring leder hon
fortfarande manskören Glädjeskaparna.
Både Evelyn och Petronella har ärvt sin
mors/mormors musikalitet och har sjungit
i olika konstellationer och sammanhang i
kyrkan. De berättar också om många roliga
familjemiddagar då det sjungits och spelats
tillsammans med kusinerna.
- Vi väntade bara på att maten skulle vara
undanstökad så att vi kunde börja spela, säger
Evelyn.
Dorothy växte upp när det fanns tydliga
regler för hur man skulle leva om man var
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med i en frikyrka. Det fanns många ”måsten”
och det sågs inte med blida ögon om man gick
ut och dansade och roade sig.
- Jag har aldrig varit så noga med sådana
regler utan gjort som jag själv tyckt varit rätt.
Kanske beror det på att min far hade en annan
syn på livet, säger hon.
Dorothys livsfilosofi är att ”tron är mellan
Gud och mig” och något som andra inte behöver bekymra sig om. Den fria inställningen
har hon fört över till sina barn som alla har
gjort sina olika val. Själv har Dorothy alltid
trott på en kärleksfull Gud och har inte haft
behov av att ifrågasätta så mycket
- Jag har gjort starka Gudsupplevelser som
burit mig genom livet och har aldrig tvivlat på
Gud, men ibland på kyrkans former. Redan
som barn älskade jag att lyssna på predikningar och blev tidigt en flitig bibelläsare, säger
hon.
Evelyn och Petronella har vuxit upp i kyrkan men båda haft perioder av starkt ifrågasättande. För Evelyn kom tvivlen när hon i sin
ungdom var au pair i Schweiz. Långt från den
trygga miljön i Fiskebäck började hon fundera
över varför hon trodde som hon gjorde.
- Hur mycket var ett arv från mor och far
och vad var min egen övertygelse? Jag började
studera andra religioner men fann ingen
annan religion där Gud blev människa för att
dela våra liv. Det blev avgörande för mig och
tron blev mer personlig än den tidigare varit.
Petronella gjorde ungefär samma andliga
resa när hon gick en bibelskola i 20-årsåldern.

FOTO: Carolin Freiholtz

Tre generationer Bryngelsson/Hagby: Dorothy, Evelyn och Petronella. Petronellas äldsta son, som inte
är med på bilden, går i scouterna och blir därmed den fjärde generationen som deltar i Missionskyrkans
verksamhet.

- Jag var nog ganska oppositionell och
ifrågasättande. Samtidigt blev jag mörkrädd
av tanken på att det inte skulle finnas en Gud.
Vad levde jag då för? Jag hade vuxit upp i en
skyddad miljö med nästan alla mina vänner i
kyrkan och jag älskade det, men jag behövde
få tänka själv och ta en egen ställning.
Petronella säger att hon haft ett stormigt
förhållande till Gud, inte minst under svåra
tider i livet. Men hon har alltid återvänt till
kyrkan även om hon säger att hon inte kan
skriva under på allt.
- Just nu är jag inte jätteengagerad eftersom
jag har gått igenom en skilsmässa och har tre
små barn. Min äldsta son är med i scouterna
för jag vill ge honom lite av det jag upplevt i
kyrkan – trygghet och gemenskap över generationsgränserna.

Hon önskar att kyrkan ändå tydligare skulle
vara en plats att gå till inte bara när livet är
perfekt utan när man känner sig misslyckad och krossad. Samtidigt säger hon sig ha
mött mycket kärlek och omsorg från många
människor.
Kyrkan är inte perfekt, men ändå en
gemenskap som varken Dorothy, Evelyn eller
Petronella skulle vilja leva utan.
- Den sociala gemenskapen är viktig, men
kyrkan är också den plats där jag får göra
andliga upplevelser. Det är roligt att se att så
många i olika åldrar söker sig till Fiskebäcks
missionskyrka idag och jag vill fortsätta vara
med så länge jag orkar, säger Dorothy.
CHRISTINA LARSSON
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FÖRBEREDELSERNA I
GÅNG FÖR JULSTUGAN
Varje år, helgen innan första advent, inträffar Julstugan i Fiskebäcks Missionskyrka. Som en liten tjuvstart på julen, kan denna julmarknad te sig. Det
är mysigt att gå dit och känna att julen snart är på intåg.

FOTO: Viktoria Jannerland

Kring Julstugan finns ett stort engagemang.
Det är många som drar sitt strå till stacken för
att hålla traditionen levande. I navet av detta
engagemang står Lovisa Jannerland och Victor
Öhrvall. De håller samman projektet och har
god rutin efter flera år vid rodret. Denna kväll,
några veckor innan Julstugan, befinner de sig
på kyrkans expedition för att trycka upp flygblad som ska delas ut i närområdet. De hoppas
på att många ska komma även detta år.
- Julstugan är viktig, eftersom den ger en
grundplåt för vår kyrkas barn- och ungdomsverksamhet. Allt överskott går till arbetet
med våra barn och ungdomar, berättar Lovisa.

Lovisa Jannerland och Victor Öhrvall håller ihop julstugan.
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- Vi vill erbjuda en positiv och uppmuntrande verksamhet för barn i vårt närområde.
Intäkterna från Julstugan möjliggör detta.
Dessutom blir vår julmarknad en trevlig händelse här i Fiskebäck. Här kan man mötas och
ta en fika och några lotter tillsammans, i goda
vänners lag.
Lovisa, som upplevt många julstugor, erinrar sig en nästan magisk känsla som barn:
- Det var faktiskt en av årets roligaste händelser. Victor nickar instämmande.
- Jag spenderade mycket tid vid Julstugans
godishjul när jag var liten, men nu är mitt
favoritlotteri “mek- och meckhörnan”.

Ett annat uppskattat inslag av
Julstugan står Anna Spencer och Elin
Wikström för. Inför Julstugan träffas
de några gånger och syr mössor tillsammans. De kläckte idén för några
år sedan.
- För den som haft otur med lotterna, kan det vara kul att köpa något,
så att man inte går tomhänt hem,
förklarar Elin.
De började med att sy mössor för
barn och på begäran har det sedan
tillkommit större storlekar för Julstugans vuxna besökare.
- Vi ville tillverka något användbart. När kylan gör sig påmind,
behöver alla något som värmer gott
om öronen. Mössor fick det bli, konstaterar Anna.
VIKTORIA JANNERLAND

FOTO: Christina Larsson
Ingela Larsson bakar det populära Fiskebäcksbrödet till julstugan.

FOTO: Viktoria Jannerland

Några kvarter längre bort i Fiskebäck sprider sig förföriska dofter från
Ingela och Pelle Larssons källare där
det bakas Fiskebäcksbröd. I källaren finns en vedugn som används
året om. Men till advent och jul så
tänds ugnen särskilt ofta, både för
att barnbarnen älskar att äta nybakat
bröd och för att det börjar närma sig
Julstugan.
- Inför Julstugan bakar vi 67 kakor
åt gången vid två tillfällen. Jag bakar
ut och Pelle eldar och gräddar. Det
gäller att vara snabb. Bröden ska bara
vara inne i ugnen ett par minuter,
säger Ingela.
Det finns inte så många hus i
Fiskebäck kvar som håller traditionen
levande. I de nyare husen finns inga
ugnar. Men Ingela och Pelle håller
traditionen vid liv.
- Fiskebäcksbrödet brukar vara
väldigt populärt på Julstugan så brödkakorna går år snabbt, säger Ingela.

Elin Wikstörm och Anna Spencer syr mössor för vuxna och barn.

VÄLKOMMEN TILL JULSTUGAN
FREDAG 18 NOVEMBER 18:00
LÖRDAG 19 NOVEMBER 10:00
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Alla barn och unga ska känna sig trygga
i Equmenias verksamhet. Därför erbjuds
ledarna en utbildning i Trygga Möten. Syftet
är att sprida kunskap om övergrepp, kränkningar och mobbning.
I Equmenia i Fiskebäck/Önnered har
många av ledarna redan gått utbildningen
Trygga Möten, men inte alla. Fler utbildningstillfällen kommer att hållas.
- Vi tycker att det är viktigt att alla ledare
ska få en kunskap om hur man skapar trygga
miljöer och hur man hanterar situationer när
man ser att något är fel. Det kan handla om
allt från verbal mobbning till fysiska kränkningar. Vi vill förebygga att sådant sker i våra
grupper, säger ungdomsrådets ordförande
Filip Larsed.
Tomas Ekström är scoutledare och har fått
utbildning i Trygga Möten. Han tycker att det
blev en ögonöppnare.
- Det är viktigt att vi tänker till hur vi
bemöter barn så att ingen känner sig kränkt.
Inget barn ska exempelvis behöva vara med i
lekar eller göra sketcher som de egentligen inte
vill. Det kan tyckas som självklara saker, men
ibland kan grupptrycket kännas tvingande.
Jag tror att jag har blivit mer observant på hur
barnen reagerar efter att ha gått utbildningen,
säger han.

FOTO: Christina Larsson

EQUMENIA UTBILDAR I TRYGGA MÖTEN

Trygga Möten har arbetats fram av riksorganisationen Scouterna där Equmenia är en
del. Utbildningen tar bland annat upp frågor
om sexuella övergrepp, missförhållande kring
barn, mobbing och ohälsosamma maktstrukturer.
- Vi får inte blunda för att det finns barn
i vår närhet som far illa. Som ideella ledare
bör vi prata om hur vi kan upptäcka om detta
händer, säger Tomas Ekström.

LÄRJUNGASKOLAN EBENESER
EBENESER är en lärjungaskola för dig som är ung vuxen och
anordnas för andra gången under våren 2017.
Livet med Gud är en konstant process. Tron behöver hela
tiden näring för att den ska utvecklas och kunna bära genom
livet. EBENESER är ett tillfälle för dig och din tro att göra
just detta. Namnet Ebeneser hämtar vi från 1 Samuelsboken
7:12. Det hebreiska frasen “Eben ha-Ezer” betyder ungefär
hjälpsten och har i överförd betydelse kommit att betyda
minnesmärke över vad Gud har gjort. Vår önskan är att
denna lärjungakurs skall få bli ett tillfälle för dig att resa en
minnessten i ditt liv. En grund att komma tillbaka till då
tvivel hopas och tron sviktar.
Ta den här tiden. Låt din tro få växa och ge Gud tillfälle att få
tala in i ditt liv. Är du intresserad, kontakta Johanna Buller för
mer information. Första tillfället är 11 februari kl 10.00.
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CHRISTINA LARSSON

SMÅTT & GOTT
PASTORSKANDIDAT FRÅN
FISKEBÄCKS MISSIONSKYRKA
Anton Ahlmark, som vuxit
upp i Fiskebäcks Missionskyrka, studerar nu på Teologiska högskolan i Stockholm.
Vi har ställt några frågor:
1. Hur kom du fram till att
du ville bli pastor?
Det är en lång historia som
kan sammanfattas i en längtan efter att fler människor
ska lära känna Jesus och att
få använda de gåvor jag tror
Gud lagt ner i mitt liv.

Vill du bara titta på Luciatåget?
Välkommen 10/12 kl 18:00!

2. Vad har du hittills fått ta del av i utbildningen?
Undervisning, resor med de andra pastorskandidaterna,
predikouppdrag och väldigt många diskussioner över en kaffe
i fikarummet.

EN DAG OM KREATIVITET

3. Vad har ni studerat under höstterminen på pastorsutbildningen?
Nytestamentlig grekiska, vilket varit en stor utmaning, men
även svensk frikyrkohistoria.
4. Vad betyder Fiskebäcks missionskyrka för dig?
Fantastiskt mycket. I Fiskebäck tog jag mina första steg i min
relation med Jesus. Jag har fått testa på att vara ledare och
fått en fin församlingsgemenskap. Fiskebäcks Missionskyrka
kommer alltid vara mitt andliga hem och det känns faktiskt
som att komma hem när man går upp för backen till kyrkan.

CHRISTINA LARSSON

12 feb kommer Robert
Erikssontill Fiskebäcks
missionskyrkan. Robert är
församlingsföreståndare i
Betlehemskyrkan i Göteborg,
författare och musiker.
Robert predikar i gudstjänsten
kl 11 och kl 13-14.30 b lir det
ett seminarium om kreativitet
i gudstjänst o församling. 
Robert ställer frågor om hur
kyrkan kan hjälpa kreativa
människor att leva de liv som
Gud har kallat dem till?

GE VIDARE
20-22 januari 2017
Ekumenisk vinterkonferens med kyrkorna i väster
Niklas Hallman inbjuden gästtalare
Alla är samlingar i Fiskebäckskyrkan.
Program
Fredag kl 20 Ungdomsmöte
Lördag kl 11 Barnmöte med Kompisbolaget
Lördag kl 15 Livsberättelser, samtal, musik och café
Lördag kl 19 Kvällsgudstjänst
Söndag kl 16 Avslutningsgudstjänst för alla åldrar
Arrangerande församlingar: Fiskebäckskyrkan, Fiskebäcks Missionskyrka,
Frölunda Pingstkyrka, Opalkyrkan, Åkeredskyrkan
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KALENDER

NOVEMBER
21/11 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:00 Arbete för mission. Önneredsgården
19:30 Församlingsbön.
22/11 Tis 11:00 Babysång
18:00 Start för övningar inför Lucia
23/11 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. Önneredsgården
12:00 RPG: Inför Advent. Glädjeskaparna. Önneredsgården
19:30 Adventskören övar.
24/11 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
25/11 Fre 20:00 Tonår
26/11 Lör 10:00 Ledarfrukost Equmenia. Trygga
möten med Ola Rikner.
11:00 Handla för andra. ICA Nära Fiskebäck
27/11 Sön 09:30 & 11:00 1:a Adventsgudstjänst för
alla åldrar. ”Att ta emot Jesus.” Johanna Buller.
Sång och musik av Kören.
28/11 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.

DECEMBER
1/12 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
2/12 Fre 17:00 Explore
19:00 Tweenies. Önneredsgården
20:00 Tonår
4/12 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. ”Guds
rike är nära.” AnnaCarin Abrahamsson. Sång och
musik av Källängens kapell. Missionsinsamling.
5/12 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
		19:30 Församlingsbön.
6/12 Tis 11:00 Babysång
7/12 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. Önneredsgården
12:00 RPG: Grekiska gudar i korsord. Ewa Bernhard. Önneredsgården
8/12 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
10/12 Fre 18:00 Luciatåg
20:00 Ungdomsmöte.
11/12 Sön 11:00 Festgudstjänst. ”Stjärnan i Öster”.
Barnkyrkans avslutning. Peter Baric. Sång och
musik av våra barnkörer.
12/12 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.

29/11 Tis 11:00 Babysång
30/11 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. Önneredsgården
12:00 RPG: Människor jag mött som satt spår
i mitt liv. Marianne Holmström Henriksson.
Önneredsgården

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

13/12 Tis 11:00 Sista Babysången för terminen
14/12 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. Önneredsgården.
12:00 RPG: Julavslutning. Önneredsgården
15/12 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
18/12 Sön 17:00 Gudstjänst med nattvard. ”Maria.”
Inger Hjertén. Sång och musik av Britt-Marie
och Bert-Gunnar Hermansson.
18:00 Julkonsert.
19/12 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
22/12 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
24/12 Lör 11:00 Samling vid krubban. Peter Baric.
23:00 Glöggservering

10

Platsen är Missionskyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.

23:30 Midnattsgudstjänst. Christoffer Öhrvall.
25/12 Sön 11:00 Julgudstjänst med nattvard. ”Jesu
födelse.” Peter Baric. Sång och musik av Lina
Marklund m.fl..

JANUARI
1/1 Sön 19:00 Ekumenisk nyårsbön i Tynnereds
kyrka.
8/1 Sön 11:00 Gudstjänst. Peter Baric.
16:00 En kväll om Tron i hemmet.
9/1 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.

22/1 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. Ej Barnkyrka. Johanna Buller.
16:00 Vinterkonferens i Allianskyrkan. Gudstjänst för alla. Fiskebäckskyrkan.
23/1 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
24/1 Tis 11:00 Babysång
19:00 Påverkanstorg.
25/1 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 RPG: Kåseri med Kalle Nordanstad. Önneredsgården
18:00 Barnkörsupptakt ny termin.
26/1 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården.

12/1 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

27/1 Fre 20:00 Ungdomsmöte.

15/1 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. Barnkyrkan startar. Peter Baric.

29/1 Sön 11:00 Peter Baric.

16/1 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
17/1 Tis 11:00 Babysång
18/1 Ons 11:00 Bibel och bön. Önneredsgården
12:00 RPG: RPG:Dostojevskij med Jan Erixon.
Önneredsgården
19/1 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
20/1 Fre 20:00 Vinterkonferens i Allianskyrkan.
Ungdomsmöte. Fiskebäckskyrkan.
21/1 Lör 11:00 Vinterkonferens i Allianskyrkan.
Barnmöte med kompisbolaget. Allianskyrkan.
15:00 Vinterkonferens i Allianskyrkan. Berättelser och samtal. Fiskebäckskyrkan.
19:00 Vinterkonferens i Allianskyrkan. Kvällsmöte. Fiskebäckskyrkan.

FISHERS CREEK
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.fisherscreek.net.

30/1 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
31/1 Tis 11:00 Babysång

FEBRUARI

1/2 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 RPG: Emigrantfartyget Minona med Berit
o Göran Valinder. Önneredsgården
2/2 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
3/2 Fre 17:00 Explore.
19:00 Tweenies. Önneredsgården
20:00 Tonår
4/2 Lör 9:00 Ledarfrukost.
19:00 19:01. Vägen, Sanningen och Livet.
Magnus o Terése Axelsson, Ingvar Ahlström o
Peter Claesson.
5/2 Sön 11:00 Gudstjänst.
13:00 Equmenias årsmöte.
6/2 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
7/2 Tis 11:00 Babysång
8/2 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 RPG: På Spåret med Stina o Sten Anders11

son.Önneredsgården
9/2 Tor 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
11/2 Lör 10:00 Bibelskola Ebeneser startar. Önneredsgården.
12/2 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. Robert
Eriksson. Barnkyrka.
13:00 Seminarium on kreativitet i gudstjänst o
församling.
14/2 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.

2/3 Tor 19:00 Tre kvällar om Hebréerbrevet. Peter
Baric. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
3/3 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården
4/3 Lör 11:00 Handla för andra. ICA Nära Fiskebäck
5/3 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. Förbön för
årsmötets alla valda. Johanna Buller.
6/3 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.

15/2 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 RPG: Årsmöte med kåseri av Peter Baric.
Önneredsgården
16/2 Tor 20:00 Församlingsbön.
19/2 Sön 11:00 Gudstjänst. ”BÖN.” Peter Baric.
Barnkyrka.
20/2 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
21/2 Tis 11:00 Babysång
22/2 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 RPG: Etiopien med Roland Hellsten.
23/2 Tor 19:00 Tre kvällar om Hebréerbrevet. Peter
Baric. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
24/2 Fre 20:00 Ungdomsmöte.
25/2 Lör 6:00-18:00 Bönedag
17:00 Bön och nattvardsgudstjänst.
26/2 Sön 11:00 Gudstjänst. Årsmötesdagen. Ej
Nattvard. Peter Baric. Barnaktiviteter.
13:00 Församlingens årsmöte.
27/2 Mån 17:00 Språkcafé
18:00 PULS-träning, andakt och gemenskap.
19:30 Församlingsbön.
28/2 Tis 11:00 Babysång

MARS
1/3 Ons 12:00 RPG: Göteborgsutfärd. Obs! Anmälan. Önneredsgården
12

EQUMENIA

Barn- och ungdomsgrupper
Babysång (0–2 år), tisd kl 11:00–12:00. 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 17:45–18:15. Agneta
Rubensson.
Barnkören Manna (åk 0–3), onsd kl 17:45–18:30. Emma
Vennman.
Barnkören Hopp (åk 4–7), onsd kl 18:15–19:15. 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 månaden. 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.

www.labrilavall.com

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

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

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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GOD JUL
VÄLKOMMEN ATT FIRA JULEN I
FISKEBÄCKS MISSIONSKYRKA

18 december 18:00
Julkonsert
24 december 11:00
Samling vid krubban
24 december 23:30
Midnattsgudstjänst
(glöggservering fr. 23:00)
25 december 11:00
Juldagsgudstjänst
1 januari 19:00
Nyårsbön i Tynneredskyrkan

