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är jag skriver 
detta är det knappt 

två veckor kvar till 
Fiskebäcksloppet den 

6:e juni nere på tippen 
i Fiskebäck. Men när 

du läser det har det 
redan varit. När anmä-

lan stängde i går var 685 
löpare anmälare till loppet 

vilket är fantastiskt roligt för oss som ar-
rangörer. Det kan vara så att några löpare 
direktanmäler sig på plats och vi blir över 
700 löpare. När vi planerade sa vi att om 
vi får 200 deltagare är det jättebra. Men i 
hemlighet hade vi 300 som mål. Detta har 
nu överträffats med råge. Och det bästa 
av allt är att vi nu får in ca 150 000 kr som 
går till Räddningsmissionens arbete här i 
Göteborg. Vilket är helt fantastiskt!

Men låt mig berätta om hur allt började. 
Tillsammans med Fiskebäckskyrkan och 
22 andra kyrkor i Göteborg är Mis-
sionskyrkan i Fiskebäck huvudman för 
Räddningsmissionsen. Vi träffar dem 
regelbundet och samtalar om vilka behov 
som finns. En stor utmaning som berör 
oss alla är ju alla de EU-emigranter som 
besöker Göteborg och hoppas kunna 
samla in lite pengar och få ett bättre liv. 
Många kommer med små barn och vi har 
sagt att om vi kan hjälpa barnen i första 
hand så gör vi nog största möjliga nytta. 
Barnen har ju aldrig valt sitt liv. Därför 
drog Räddningsmissionen igång en 

öppen förskola där EU-emigranter skulle 
kunna lämna in sina barn dagtid.

Detta tyckte vi lät som en fantastisk sak 
och vår församling bestämde sig för att 
bidra med 50 000kr. Men hur gör man 
för att samla in 50 000kr extra utöver 
de frivilliga gåvor som går till att driva 
församlingens verksamhet?  Då kom 
någon på idén att vi skulle ordna något så 
hela byn kunna känna engagemang. Och 
så föddes idén om Fiskebäcksloppet. The 
rest is history. 

Jag tror att det finns en kraft i att göra 
saker tillsammans. Grunden i kristen tro 
är gemenskap och Jesus betonade alltid 
gemenskapens effekter: ”gå ut två och 
två”, ”bilda team med 12”, ”om två eller 
tre är tillsammans” är saker som Jesus sa. 
Så när vi går samman och gör något som 
exempelvis Fiskebäcksloppet så tror jag 
att vi sätter stora krafter i rörelse. 

Kan man tänka sig ett bättre sätt att fira 
vår nationaldag än att ge av sin och sina 
pengar för att fler människor ska få ett 
bättre liv? Jag tror att det är precis vad 
Jesus hade gjort. 

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

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 tel 29 63 91.

4230 är Fiskebäck  
missionsförsamlings nummer  
i Equmeniakyrkan.

Mejladresser:  
fornamn.efternamn 
@fiskeback.missionskyrkan.se 

Musikskolans mejl: 
musikskolan 
@fiskeback. missionskyrkan.se

Har du en fråga eller förslag 
om något i församlingen?
Kontakta Gustaf Björkman, 
församlingsföreståndare, eller 
Marie Gustavsson, ordförande.

Gåva: Sms:a »FMK [belopp]« 
till 72980. Swisha till nummer 
1232684132.

Gemenskapens kraft

GUSTAV BJÖRKMAN 
Pastor och föreståndare

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.

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 pre-
sentation 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 försam-
lingen. Personen hälsas därefter välkommen i församlingen vid en medlemsintag-
ning i en gudstjänst. 

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 
Solweig  Wahlqvist
031-29 14 83

Expedition 
Birgitta Tolland
031-29 14 83

N
Ordförande | Marie Gustavsson, 0707-45 54 18, ordf@fiskeback.missionskyrkan.se
Ekonomi | Tommy Larsson, 031-29 67 84, ekonomi@fiskeback.missionskyrkan.se
Equmenias ordförande | Filip Larsed, 0725-37 22 27

Församlingsbladet
Redaktör | Christina Larsson, 031-29 67 84
Formgivning | Kristina Reftel, kristina@argument.se
Ansvarig utgivare | Marie Gustavsson

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
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SEMESTER 

I en av Bibelns psalmer står det att när livet 
är som bäst, är det möda och fåfänglighet. 
En något dyster summering kan man tycka. 
Kanske vill psalmisten säga att de flesta av 
dagarna i våra liv är vanliga dagar. Det är 
kanske just dessa vanliga dagar vi saknar 
mest när livet ställs på ända av sjukdom och 
förluster.

När Bibeln skrevs var ordet semester ännu 
inte uppfunnet, men det står ändå mycket 

om vila i Bibeln. Till och med Gud vilade på 
den sjunde dagen efter att ha skapat himmel 
och jord. Vi behöver också vila och tid för 
återhämtning.  Precis som pausen är en del 
i ett musikstycke så är dessa pauser en del 
av livet som vi behöver med viss regelbun-
denhet.

Att ta en paus behöver inte betyda att 
ingenting göra, men att man får tid att göra 
andra saker än vanliga fall. Pastorn och 

Vad är det bästa sättet för dig att vila och hämta ny kraft under sommaren?

Marianne Pellmyr:
– Framför allt att vara i 
naturen. Vi har ett litet 
sommarhus på Förö där 
jag älskar att vara. Där 
finns inga måsten och jag 
njuter av kravlösheten. 
Jag hämtar kraft i friden. 
Ibland känns det som om 
tiden står still och jag kan 
bara vila och bottna i mig 
själv.

Victor Öhrvall:
– Det jag tycker är bäst 
med sommaren är friheten 
att vara spontan och göra 
vad man vill.  
– Jag tycker om att vara 
aktiv, att spela fotboll 
och cykla i skogen. När 
jag cyklar i exempelvis 
Änggårdsbergen brukar 
jag sätta mig någonstans 
där det finns fin utsikt och 
ladda – fundera över livet, 
tron och Gud.

Annmargret Karlsson:
– Det bästa sättet att 
hämta nya krafter är att 
vara utomhus. Jag tycker 
om att promenera, cykla 
och att bada. Jag samlar 
gärna familj och vänner 
till picknick. Det ger mig 
energi.
– Jag tycker också om att 
resa, att se och uppleva 
nya saker. I år har vi en 
konsert i Dalhalla inpla-
nerad.

Andreas Grindebacke:
– För mig är det viktigt 
att semestern blir en 
kombination av vila och 
upplevelse. Vi börjar oftast 
med en eller två veckor i 
något soligt land för att för 
att få avkoppling och ”dra 
ur kontakten”. Efter det 
vill jag att det ska hända 
något. Vi försöker också 
hinna med att umgås med 
vänner och familj.  

Kerstin Lagerstrand:
– Vi brukar ofta segla hela 
semestern. Att segla är att 
leva här och nu. Man kan 
inte ta med sig så mycket 
och har heller inte så 
mycket annat att göra än 
att segla och hitta nästa 
hamn. 
– Vi seglar nästan alltid på 
Västkusten och priorite-
rar att träffa vänner som 
också seglar eller bor längs 
vår färdväg. 

författaren Tomas Sjödin berättar i sin bok 
”Det är mycket man inte måste” att han och 
hans fru brukar skriva att-göra-listor för att 
inte försumma åtgärder som behöver göras 
på hus och hem.  Inför en semester, som ris-
kerade att ätas upp av alla måsten, skrev de 
istället en att-inte-göra-lista. De insåg att det 
som mest behövde vila var deras ambitioner, 
egna förväntningar och det som de uppfatta-
de var andras förväntningar på dem.

Sommartiden, som för oss som är lyckliga 
nog att ha ett arbete och friska nog att kunna 
arbeta, är ofta också semestertid. Tid att 
ladda batterierna. Hur och var detta sker ser 
olika ut för oss alla. En del tycker om att resa, 
andra att vara lediga hemma, vi vill hinna 
med att umgås med familj och vänner och 
njuta av naturen. 

Församlingsbladet frågade några personer 

om hur en bra sommar ser ut för dem. Var 
finns deras ”laddningsstationer”? Svaren blir, 
som du kan läsa på detta uppslag, ganska 
olika.

Ett bra sätt att ta paus kan vara att komma 
till sommarkvällarna i Önneredsgården (se 
kalendariet) för att fira gudstjänst, lyssna på 
musik, be eller kanske bara vara i stillhet.

CHRISTINA LARSSON

för återhämtning
En tid
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Det är avslutning för musikskolan i Fiskebäcks 
Missionskyrka. Musikskolans elever och deras 
föräldrar sitter förväntansfulla i kyrksalen för 
att tillsammans uppleva denna termins avslut-
ningskonsert. Eleverna bjuder denna afton på 
sköna toner och publiken får njuta av allt från 
klassiska stycken till pop och fyrhändig blues. 

Albert Fröjd är 14 år och spelar gitarr i 
musikskolan. Trots lite nervositet tog han det 
lugnt och lyckades framföra sitt stycke med 
bravur denna kväll.

– Jag har uppträtt förut, men det är alltid 
lika nervöst. Oftast har jag ju ingen publik när 
jag spelar, säger Albert, men konstaterar att 
det är bra att få öva på det. 

Alberts intresse för att spela gitarr väcktes 
av att hans mamma hade en gammal gitarr där 
hemma. Han började knäppa lite på den och 
fick mersmak. Efter en tid anmälde han sig till 
musikskolan i Missionskyrkan. Nu har han 
en gitarrlektion i veckan där han får under-
visning av gitarrlärare Roger Persson. Albert 
uppskattar att han kan komma med egna 
låtförslag när han känner för det. När han inte 

LUSTFYLLT 
MUSICERANDE
i Musikskolan
Under vårterminen har ett tjugotal barn  
och unga kommit till Fiskebäcks missionskyrka 
varje vecka för att lära sig spela piano och  
gitarr. Nu finns planer på att starta en rock-
grupp i Önneredsgården till hösten.

har några egna önskemål, hittar alltid Roger 
något passande åt honom att öva på. 

Nu har Albert tagit lektioner i tre år och 
tycker att det roligaste med att spela gitarr 
är att det man övar på och lär sig formas till 
melodier - det blir till musik! Albert övar lite 
varje dag och hans mor intygar att han för 
länge sedan blivit en bättre gitarrist än hon. 

En annan mamma, Sara Kristensson, vars 
dotter Elin Kristensson också spelar gitarr i 
musikskolan, tyckte att eleverna gjorde ett bra 
jobb med konserten. 

– Det var fint att få lyssna på alla elever 
ikväll. Varje termin får vi gå på dessa avslut-
ningskonserter och det är härligt att se att alla 
elever utvecklas från den ena terminen till den 
andra. 

Annika Ahlmark, som har en samordnande 
roll för musikskolan, berättar att det finns ett 
stort musikintresse hos barn och unga i byg-
den. Många hör av sig och frågar om det finns 
plats för dem i musikverksamheten. 

– Syftet med vår musikskola är att främja 
musikintresset i närområdet. När musiksko-

lans elever ibland vill spela på gudstjänster i 
kyrkan, ser vi detta som en stor bonus, säger 
Annika.

Det finns långt gångna planer på att utöka 
musikskolans utbud med en rockgrupp till 
hösten. Roger Persson, som är gitarrlärare i 
musikskolan, är också trum- och baslärare. 
Roger har haft hand om rockgrupper innan 
och berättar att de ofta blir mycket lyckade 
projekt. 

– Genom att musicera i grupp får eleverna 
ett tydligare sammanhang för sitt musik-
utövande. Att få spela tillsammans ger ofta 
läroprocessen en otrolig medvind och glädje.

VIKTORIA JANNERLAND

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT LÄRA DIG SPELA ETT IN-
STRUMENT ELLER INGÅ I EN ROCKGRUPP I VÅR MUSIK-

SKOLA - MAILA VÅR MUSIKLEDARE LINA MARKLUND: 
LINA.MARKLUND@FISKEBACK.MISSIONSKYRKAN.SE

ALBERT FRÖJD har tagit gitarrlektioner i Fiskebäcks missionskyrkas musikskola i tre år. När 
det nyligen var terminsavslutning var han en av eleverna som visade upp vad de lärt sig inför 
föräldrar och vänner. Det är många barn och unga som vill lära sig spela ett instrument och i 
höst kommer den som vill förhoppningsvis även att kunna ingå i en rockgrupp.
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Annelie och Erik Anderberg 
hade bara varit gifta i några 
månader när de valde att 
delta i en äktenskapskurs som 
hölls i Missionskyrkan i hös-
tas. Varje torsdag i sju veckors 
tid samlades de tillsammans 
med ett antal andra par, för 
att stanna upp inför frågor, 
funderingar och föreläsningar 
kring äktenskapets möda och 
glädje.

– Eftersom vi har barn 
fick vi ordna med barnvakt 
varje torsdagkväll under den 
period då äktenskapskursen 
pågick. Det kan låta bökigt, 
men det var det värt, berättar 
Erik. Vid varje kurstillfälle 
levererades tända ljus, mid-
dag och tid för varandra. Att 
komma till äktenskapskursen 
var som att gå på en roman-
tisk date mitt i veckan, tycker 

Annelie och konstaterar att 
detta var mycket betydelse-
fullt eftersom de, i sin vardag 
med barn, sällan får tid på tu 
man hand. 

Äktenskapskursens kon-
cept är skapat av det brittiska 
paret Nicky och Sila Lee. Det 
har blivit en populär kurs som 
genomförts på många olika 
håll i världen. Varje kurstill-
fälle har samma upplägg, men 
med ett nytt tema för varje 
gång. Teman som tas upp i 
kursen kan exempelvis vara 
kommunikation, konflikthan-
tering och hur ens uppväxt 
kan prägla relationen. 

En kurskväll inleds med ett 
allmänt mingel där kursdel-
tagarna får en chans att prata 
av sig en stund med varandra. 
Efter detta får varje par ett 
eget bord att slå sig ner vid, 

där de blir serverade middag. 
Under denna sittning får 
de, genom inspelade avsnitt 
som visas på storbild, en 
föreläsning kring det aktuella 
temat. Sedan får paret tid till 
att samtala om ämnet utifrån 
egna erfarenheter och tankar. 

– Jag uppskattade att varje 
par fick sitt eget bord. Integri-
tet är viktig i dessa samman-
hang. Vi behövde aldrig vara 
rädda för att någon annan 
hörde vad vi sa och det var 
ingen del i kursen som gick ut 
på att vi skulle berätta för an-
dra i gruppen om vår relation. 
Det handlade bara om Erik 
och mig, säger Annelie.

 Kursen hade mycket att 
ge tycker paret Anderberg. 
Erik fastnade för undervis-
ningen om kärleksspråk och 
förklarar:

– Ditt kärleksspråk är det 
sätt som du vill bli älskad på. 
Någon känner sig älskad av 
att få tid med den andre, en 
annan känner sig som mest 
älskad när den får fysisk 
beröring. Det är viktigt att 
känna till sin partners kär-
leksspråk så att budskapet om 
ens kärlek till denne når fram 
optimalt.

Kursen erbjöd även prak-
tiska träningsmoment. Paren 
fick exempelvis öva sig i att 
kommunicera mer konstruk-
tivt. Annelie och Erik tycker 
att de genom de verktyg de 
fått med sig från kursen nu 
kan diskutera infekterade 
ämnen på ett helt annat sätt. 
Samtalsämnen som tidigare 
lett till hetsiga diskussioner 
får nu en helt annan karaktär. 

Annelie och Erik var det 

par i kursen som hade varit 
ett par kortast tid. Annelie 
funderar lite kring hur folk 
kan tänkas se på detta med att 
delta i en äktenskapskurs:

– Kanske tror somliga att 
bara de som har en riktig kris 
i sitt äktenskap behöver ta del 
av en kurs som denna, säger 
Annelie. Så är det absolut 
inte, fortsätter hon. Vi hade 
det väldigt bra i vårt förhål-
lande när vi gick kursen. För 
oss var kursens syfte att rusta 
oss inför tuffare perioder, ef-
tersom vi vet att de kommer. 
I och med kursen fick jag och 
Erik en chans att sitta ner, 
fundera och samtala kring 
olika aspekter på vår relation. 
Utan kursen hade vi inte tagit 
oss tiden för detta. Dessutom 
gav kursen oss nya frågeställ-
ningar att bita i, frågor som 

liksom inte poppat upp av sig 
själv. Detta vidgade våra vyer 
och utmanade oss. 

– Vi har med oss från 
äktenskapskursen, fyller Erik 
i. Allt minns jag dock inte, 
eftersom det var en hel del att 
ta in. Jag tror till och med att 
jag somnade till en stund vid 
något tillfälle, skrattar Erik. 
Ingen är perfekt och man blir 
ju aldrig fullärd inom en kär-
leksrelation. Jag tror minsann 
att vi kan gå äktenskapkursen 
snart igen. 

VIKTORIA JANNERLAND

FRISKVÅRDSKURS FÖR ÄKTENSKA-
PET STARTAR EN NY KURS 13 SEPT, 
16.00–18.30. 
PRIS: 1 000 KR/PAR. MAT, FÖRE-
LÄSNING OCH MATERIAL INGÅR. 
FÖR FRÅGOR OCH ANMÄLAN: PETER 
BARIC 0734-290493, INFO@FISKE-
BACK.MISSIONSKYRKAN.SE.

FÖRKURS

&
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KALENDER

Platsen är Missions kyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.

BRUNNEN
Brunnen är namnet på Fiskebäcks Missionskyr-
kas 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, 
för platser.

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: fiskeback.missionskyrkan.se.

25/7 Lör 12:00 Sångstund på Åkerhus. 
Inger Hjertén. Åkerhus.

26/7 Sön 19:00 Sommarkvällsguds tjänst. 
Inger Hjertén. Sång och musik av 
Britt-Marie och Bertgunnar Hermans-
son. Önneredsgården.

AUGUSTI
2/8 Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst. 

Sång och musik av Jeanette Alfreds-
son. Önneredsgården.

9/8 Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst. 
Gustaf Björkman. Sång och musik 
av Folkmusikgruppen Kung Ottokar. 
Önneredsgården.

16/8 Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst. 
Gustaf Björkman. Sång och musik av 
Janschie Börjesson. Önneredsgården.

22/8 Lör 12:00 Åkerhus sångstund. Peter 
Baric.

23/8 Sön 11:00 Församlingsdag 
på Donsö. Samling i Fiskebäcks-
hamnen för resa med färja. Tillbaka i 

SOMMAR-
GUDS–
TJÄNSTER
Söndagar 19:00 
i Önneredsgården.
21 juni – 16 aug.

Fiskebäcks hamnen ca 19.30. Donsö 
Missions kyrka.

26/8 Ons 19:00 Equmenia ledarupptakt. 

28/8 Fre 20:00 Tonår startar ny termin+ 
Ungdomsmöte. 

30/8 Sön 11:00 Upptaktsgudstjänst. 
Gustaf Björkman. Sång och musik av 
Lina Marklund tillsammans med Kapell-
mästarna. Nattvard. Barnkyrkan startar 
ny termin. 

SEPTEMBER
1/9 Tis 11:00 Babysången staratar ny 

termin. 

4/9 Fre 18:00 Tweenies startar ny termin. 
Önneredsgården.

6/9 Sön 11:00 Gudstjänst. “Räkna med 
Gud.” Gustaf Björkman. Sång och 
musik av Marcus Rubensson m.fl. Natt-
vard. Barnkyrka.

FÖRSAMLINGSDAG 
PÅ DONSÖ 3 AUGUSTI
Samling i Fiskebäckshamnen kl 11.00. 

JUNI
15/6 Mån 19:30 Församlingsbön. 

18/6 Tors 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

21/6 Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst. 
Gustaf Björkman. Sång och musik av 
Källängens kapell. Önneredsgården.

23/6 Tis 10:00 Sjöscoutläger. Donsö.

27/6 Lör 12:00 Sångstund på Åkerhus.

28/6 Sön 12:00 Liv@2015. Scoutläger.
Lysestrand

  19:00 Sommarkvällsgudstjänst. 
Peter Baric. Sång och musik av Lina 
Marklund. Önneredsgården.

JULI
5/7 Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst. 

Peter Baric. Sång och musik av Josefin 
Rodenteg. Önneredsgården.

12/7 Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst. 
Sång och musik av Claes Strängberg. 
Önneredsgården.

19/7 Sön 19:00 Sommarkvällsgudstjänst. 
Önneredsgården.



12 13

www.labrilavall.com

Petra & Camilla
Andersson

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

SAGT & GJORT

SOMMARLÄGER
Vill du har världens bästa sommarvecka, då 
skall du anmäla dig till årets sommarläger för 
tonåringar från 13 år och uppåt. Det blir sol, bad, 
glass, tävlingar, lekar, kompisar, sena kvällar, grill, 
krabbor, hav och väldans massa skratt. Du vill inte 
missa detta! All info och anmälan hittar du på 
www.fiskeback.missionskyrkan.se/sommarlager.

HÖNÖKONFERENSEN
Hönö Missionsförsamling har anordnat Hönökon-
ferensen sedan år 1945. Årets konferens hålls 
vecka 28, 4–12 juli. Under konferensveckan intas 
Hönö av både tillfälliga gäster och de som bor 
där hela veckan. För många har Hönöveckan blivit 
en tradition.
 Varje dag hålls bibelstudier, kvällsmöten, ung-
domsmöten och barnmöten. Talare i kvällsmötena 
är Carl Olov Hultby och Gunnel Noreliusson. 
Bibelstudierna leds av Magnus Malm och Anders 
Sjöberg. I ungdomsmötena talar Jonas Lund 
och Ida-Maria Brängesjö, och Zandra Adolfs-
son, Linus Torgeby, Andreas Tärnvind, Magnus 
Sternegård och Linda & Jojjo Ulmå är ansvariga 
för barnmötena. Dessutom blir det mycket sång 
och musik av många medverkande musiker.
Läs mer på www.honokonferensen.se

ROCKSKOLA
I höst öppnar vi upp Önnereds-
gårdens replokal för Rockskola. 
Både för den som vill börja spe-
la i band men också för de som 
redan har ett band men vill ha 
hjälp att utvecklas. För mer in-
formation, maila lina.marklund@
fiskeback.missions kyrkan.se.

DANS-
GRUPPER
Vår uppskattade dansskola i 
Önneredsgården fortsätter i 
Höst, dansgrupperna riktar sig 
till barn från 4 år och uppåt. För 
anmälan maila info@fiskeback.
missionskyrkan.se

BARNKÖRER 
Till hösten gör vi en nystart för 
våra barnkörer, med nya tider, 
nya ledare och en helt ny kör 
för åkskurs 4–7. Körerna kom-
mer att vara i Missionskyrkan 
på onsdagar. Mer information 
kommer på hemsidan!  

Järnia Frölunda
Din lokala Järniabutik 
med allt för hus och hem!

Öppettider:
Vard. 9 -18 •  Lörd. 10 -15 • Sönd. 11-15

Välkomna!

0705-66 32 20

www.hoppochtro.se

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

http://www.fiskeback.missionskyrkan.se/sommarlager
http://www.honokonferensen.se
mailto:lina.marklund@fiskeback.missionskyrkan.se
mailto:lina.marklund@fiskeback.missionskyrkan.se
mailto:info@fiskeback.missionskyrkan.se
mailto:info@fiskeback.missionskyrkan.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

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



B-FÖRENINGSBREV

B SVERIGE
PORTO BETALT

PORT PAYÉ

BLI KONFIRMAND 
I FISKEBÄCKS MISSIONSFÖRSAMLING

På pingstdagen var det stor högtid i Fiskebäcks missionskyrkan då 
17 ungdomar konfirmerades. Hela kyrkan fylldes av familj, vänner 
och kompisar. Efter sommaren startar en ny termin och ledarna 
utlovar två spännande och roliga terminer.

Nu är det dags för dig som börjar årskurs 8 i höst att anmäla dig till 
nästa års konfirmationsgrupp. Bered dig på världens bästa år! Det 
kommer bli ett år där du får lära dig mycket om kristen tro och om 
dig själv, dessutom kommer du få massa nya kompisar. Förutom lek-
tioner varje onsdag kommer vi att åka på läger ihop och en massa 
annat roligt. 

Sista anmälan är den 30 augusti och den 9 september är det dags 
för upprop innan vi sparkar igång året ordentligt med en hajk den 
11–12 september. Missa inte detta, det kommer att bli ett minne för 
livet. All info och anmälan hittar du på www.konfa.nu.
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