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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,
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Gåva: Sms:a till nr 72980:
50 kr: Fmk50
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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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Människan –
både fruktansvärd
och fantastisk

N

är jag skriver
detta har jag precis
sett nyheterna på TV.
Fantastiska rapporter
från friidrotts-VM
där människan ännu
en gång flyttat fram
gränserna för vad som är
möjligt att prestera. Man
kan inte upphöra att imponeras över vad människan är kapabel
till. Samtidigt så får vi rapporter i samma
nyhetssändning att en lastbil påträffats i
Europa med 60 flyktingar som alla dött
under transporten. Vilken ondska och
grymhet människan är kapabel till.
Hur kan det hända här hos oss? Det är
nästan omöjligt att ta till sig och svårt
att förstå. I kristen tro lär vi oss att alla
människor har ett oändligt värde. Varje
människa är skapad till Guds avbild.
I kväll ska jag på ett möte på Räddningsmissionen med anledning av att Missionskyrkan tillsammans med Allianskyrkan ska avtackas för att vi var med och
samlade in mer än 200 000 kr till deras
arbete i Göteborg. Ett sådant lysande
exempel på vad man kan göra tillammans

när man engagerar sig för en bättre värld.
Tack vare ett gäng eldsjälar så tas ett litet
steg mot en bättre värld.
Tillammans vill vi i Fiskebäcks missionskyrka göra det vi kan för att kämpa för en
bättre värld. En värld där människor inte
ska behöva dö i lastbilar. En värld där alla
kan glädjas över ett nytt världsrekord i
friidrott. Det är lätt att drabbas av modlöshet och tänka att jag kan inte kan göra
något. Men genom att engagera sig kan
du vara med och göra något tillsammans
med andra som man inte kan göra själv.
Det är det vackra med församlingen. För
vi tror att en bättre värld är möjlig och
det är det som Gud vill. Välkommen till
Missionskyrkan i höst!

GUSTAV BJÖRKMAN

Pastor och föreståndare

SÅ BLIR DU MEDLEM! Varje människa som bekänner Jesus Kristus som Herre är
välkommen som medlem i församlingen. Vill man bli medlem tar man kontakt med
en av församlingens pastorer som bokar in ett samtal. I det samtalet ges en presentation av församlingen; historia, teologi och struktur. Den som vill bli medlem
får även berätta om sin egen väg till tro och varför man vill bli medlem i församlingen. Personen hälsas därefter välkommen i församlingen vid en medlemsintagning i en gudstjänst.
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MÖTET MED ANDRA
KULTURER BERIKAR
JENNYS LIV
Genom den ugandiska barnkören Watoto,
som var på turné i Sverige, fick Jenny kontakt
med verksamheten i Uganda. Hon studerar till
socionom vid Göteborgs universitet och när
det blev dags att välja var hon ville göra sin
praktiktermin blev valet självklart: Watotos
barnbyar i Uganda.
– Jag tillbringade några mycket intressanta
och omvälvande månader i Watotos sociala
arbete. Vi mötte utsatta kvinnor, de flesta
änkor som var
smittade av HIV.
Men framför allt
bodde vi i en av
Watotos barnbyar
utanför Kampala
där det bor 1300
föräldralösa barn.
Jennys uppgift, som snart
färdigutbildad
socionom, var att
arbeta tillsammans
med kuratorer
och handledare i
organisationen.
– Det är en kristen organisation
och det finns ett
bibliskt tänkande
i allt som händer
i verksamheten.
Gud är alltid
utvägen på alla
problem. Det är
Jenny Hagby tillsammans Favour och Maria, två granninget jag lär mig i
flickor i byn.

Jenny Hagby utmanas av att stiga
ur sin bekvämlighet. Det har bland
annat fört henne till Uganda där hon
gjort praktik i en barnby. I sommar
har hon arbetat på en flyktingmottagning för ensamkommande barn.
– Jag vill leva mitt liv med ett
öppet hjärta och ett öppet sinne,
säger hon.
Jenny Hagby
har sina rötter
i Fiskebäcks
Missionskyrka.
Här har hon vuxit
upp och varit med
i olika barn- och
ungdomsgrupper. I
kyrkan mötte hon
också människor
med intresse för internationella frågor.
– Missionsfrågor
har alltid intresserat mig. Mina
föräldrar har varit
missionsarbetare
i Kongo så jag har
tänkt att det var
dit jag skulle åka.
Men istället fick jag
möjlighet genom
min utbildning att
göra min praktik
i grannlandet
Uganda.
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min utbildning, men
något som jag som
kristen kan känna
som en styrka.
Efter vistelsen i
Uganda väntade ett
sommarjobb på en
av Räddningsmissionens flyktingmottagningar för ensamkommande barn i
Göteborg.
– Jag har haft stor
nytta av erfarenheterna från Uganda när
jag möter flyktingbarnen. Många av
dem som kommer
till Sverige har varit
med om liknande
upplevelser som barnen i Uganda, med
separationer från föräldrar, fattigdom och
sjukdom. Dessutom
har de flytt från krig.
Jenny säger att
hon blir ledsen av att
flyktingar alltid utmålas som ett problem i den
svenska debatten. Det handlar trots allt om
människor som flyr från situationer som de
inte rår över.
– Naturligtvis är det inte enkelt när det
kommer så många på kort tid, men jag menar
att vi måste ta emot dem med ett öppet hjärta
och göra det på ett bra sätt.
Här ser hon också en stor utmaning för
kyrkan. Många kyrkor är redan engagerade
i socialt arbete, men det kommer att behövas
fler insatser.
– Om vi inte står upp för det goda, så finns
risk att den hatiska inställningen till flyktingar
tar över.
Jennys människosyn hör ihop med hennes
kristna tro, säger hon. Alla människor är
kallade att möta sina medmänniskor så som
Jesus gjorde. Det är grunden för hennes eget
engagemang.

Hur framtiden kommer att se ut, vet Jenny
ännu inte. I höst hoppas hon kunna återvända
till Uganda för att göra sin C-uppsats.
– Jag är öppen för vad som ska hända, säger
hon.
CHRISTINA LARSSON

Barnkören Watoto
från Uganda håller
konsert i Fiskebäcks
Missionskyrka
27 nov kl 19.00.
Fri entré.
Välkommen!
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FRÅN

FISKEBÄCK TILL
KONGO KINSHASA
– Vi har under några år varit
engagerade i ett fattigdomsbekämpningsprojekt i Kongo, så det
här blir en naturlig uppföljning,
säger Mikael Håkansson som
är ordförande i församlingens
missionsråd.
Missionsrådet ville nu satsa på
ett mer avgränsat projekt för att
kunna hålla kontakt och följa upp
vad som händer. Här kommer
Diakonia, som har mångårig
Helgen 17-18 oktober blir starterfarenhet att driva projekt i sampunkten för det nya projektet
Mikael Håkansson. Foto
arbete med lokala organisationer,
som handlar om att ge kvinnor i Emma Wissö.
att bli en viktig länk.
Kongo Kinshasa förutsättningar
– Vi tror att vi kan få kontinuerliga rapporför ett bättre liv. På lördagen hålls en temadag i
Önneredsgården under rubriken Kongo – Värl- ter om hur våra gåvor blir till direkt hjälp för
kvinnorna. Tanken är att vi också på sikt ska
dens rikaste land med världen fattigaste befolkkunna åka ner och besöka projektet.
ning. Då får vi besök av Diakonias generalseOrganisationen UNAF arbetar med att
kreterare Bo Forsberg och Joakim Wohlfeil,
stötta kvinnor genom att ge dem möjlighet att
Diakonias policyrådgivare i konfliktfrågor.
Fiskebäcks missionskyrka vill nå mycket längre
än till närområdet. Internationellt missionsarbete
har alltid varit en del av
kyrkans engagemang.
I höst startas ett nytt
projekt i samarbete med
biståndsorganisationen
Diakonia.

Fiskebäcks missionskyrka är
en del av Equmeniakyrkan
som har 67 000 medlemmar
i Sverige. Equmeniakyrkan
samarbetar med kyrkor i 27
länder och har missionärer i
4 olika världsdelar. Evange
lisation, diakoni och gemenskap är grunden
för missionsarbetet. Konkreta exempel är
pastorsutbildning, hälsovård, anti-trafficking,
samhällsutveckling, utbildning och katastrof.
Equmeniakyrkans projekt är i huvudsak finan
sierade genom insamlingar och frivilliga gåvor.
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Equmenia
kyrkan är
huvud
man för
biståndsorganisationen Diakonia, tillsam
mans med Svenska Alliansmissionen. Dia
konia arbetar med långsiktigt bistånd, men
driver i regel inga egna projekt utan stöttar
400 lokala organisationer i över 30 länder.
Diakonia arbetar med fem temaområden:
mänskliga rättigheter, demokrati, social
och ekonomisk rättvisa, jämställdhet samt
konflikt och rättvisa. Diakonias projekt är
Sida-finansierade.

Tillsammans med biståndsorganisationen Diakonia kommer Fiskebäcks missionsförsamling
att gå in i ett projekt för att kvinnor i Kongo Kinshasa ska få ett bättre liv.

jobba i kooperativ. De odlar och håller på med
hantverk. Inne i huvudstaden Kinshasa driver
de en restaurang och en affär där de säljer sina
produkter. UNAF utbildar också kvinnor i
mänskliga rättigheter.
Projektet kommer att ekonomiskt bara bli
en liten del av församlingens internationella
engagemang. Den största delen kommer fortfarande att förmedlas genom Equmeniakyrkan
till det arbete som sker genom systerkyrkor
runt om i världen.

Vill du förändra världen?Vill du lära

dig mer om globala frågor? Vill du få verk
tyg för att förändra världen? Då ska du gå
studiecirkeln ”Förändring för världens skull” i
Fiskebäcks missionskyrka.
Alla är vi medvetna om att det har betydelse
hur vi lever. Men glappet mellan ideal och var
dag är ofta stort. Ofta kommer vi inte längre
än till en god tanke.
– Därför är det så bra att prata om de här
frågorna tillsammans. Vi vet ofta vad som inte
känns riktigt rätt, men har inte lösningen på
problemet. Studiecirkeln är ett tillfälle att få
prata med andra och få kunskap och inspira

– Vi hoppas att både det åtagande vi har
genom Equmeniakyrkan och det nya projektet
i Diakonia ska skapa ett större engagemang
för internationella frågor. Mission är en del av
kyrkans uppdrag och hjälper oss få ett annat
perspektiv på oss själva. Det handlar om ett
utbyte där vi ger, men också får ta emot och
lära oss av varandra, säger Mikael Håkansson.
Läs mer om helgen 17–18 okt i kalendariet.
CHRISTINA LARSSON
tion, säger Sandra Melin, som
tagit initiativ till studiecirkeln.
Samtalsmaterialet är ett
samarbete mellan bistånds
organisationen Diakonia och
studieförbundet Bilda. Det
är uppbyggt på sex träffar
Sandra Melin
då varje träff ger tillfälle till
fördjupning och reflektion utifrån kristen tro.
Första träffen består av en temadag med fo
kus på Kongo och fortsätter med fem tillfällen
i november.
För mer info se kalendariet. Sista anmälan
18 oktober till sandra.e.melin@gmail.com.
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DU SOM ÄR UNG –

SMÅTT & GOTT

DANSA OCH SJUNG!
Fiskebäcks Missionskyrka vill odla musiklust
i både kyrka och närområde. Höstterminen
bjuder på nypremiär för både sång- och
dansgrupper för barn.
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Här är körledarna som hälsar alla barn välkomna
till en ny termin. Bild: Agnes Kallin

att gå med i en dansgrupp i kyrkan. Tre dansgrupper kommer att hålla igång under hösten
med sin bas i Önneredsgården. Dansgrupperna är ett samarbete mellan församlingen och
studieförbundet Bilda. Yngsta gruppen är för
barn mellan fyra och fem år. I mellangruppen
går barn mellan sex och åtta år och i den äldsta gruppen hör du hemma om du är mellan
nio och tretton år.
Sandra Nyberg, som ska leda de nya dansgrupperna, har dansat sedan hon var bara fyra
år. Efter estetisk linje med dansinriktning på
Schillerska gymnasiet, går hon nu andra året i
en treårig artistutbildning på Performing Arts
School i Göteborg.

Sandra ser fram emot att träffa alla danssugna barn i Önneredsgården under hösten.
Hon tror på dansen som en hälsofaktor:
– Dans gör att man mår bra både fysiskt
och psykiskt. Jag hoppas att barnen som kommer till dansgrupperna ska få lägga allt annat
åt sidan en stund, släppa loss och ha riktigt
roligt, säger Sandra.
Sandra menar också att dans kan fungera
som ett sätt att be till Gud på.
– Dansen har ett kraftfullt uttryck och kan
med fördel användas när det kommer till att
tillbe och lovsjunga Gud. Jag tror att man i
vilken ålder som helst, gammal som ung, kan
uttrycka sin tacksamhet och sin tillbedjan till
Gud genom dansen.
Under hösten träffas barnkörerna och
sjunger tillsammans varje onsdag i kyrkan.
Dansgrupperna möts i Önneredsgården
under måndagskvällarna. Vid några tillfällen kommer kör- och dansgrupperna också
att finnas med och medverka i gudstjänster,
basarer eller i andra samlingar.
TEXT OCH FOTO: VICTORIA JANNERLAND
FÖR ANMÄLAN ELLER MER INFORMATION OM KÖRERNA
KAN DU MAILA: LINA.MARKLUND@FISKEBACK.MISSIONSKYRKAN.SE ELLER RINGA LINA: 073– 429 04 97
FÖR ANMÄLAN ELLER MER INFORMATION OM
DANSGRUPPERNA KAN DU MAILA:INFO@FISKEBACK.
MISSIONSKYRKAN.SE ELLER RINGA EXPEDITIONEN:
031-29 04 97.

FOTO: CAROLIN FREIHOLTZ.

Popcorn, Manna och Hopp är
namnen på de tre barnkörerna som
drar igång den 2 september. Popcorn
är för barn mellan fyra och fem år.
I Manna sjunger de barn som går
i förskoleklass och upp till trean.
För den som går i fyran till sjuan är
Hopp kören att sluta sig till. Med
åldersindelningen blir det lättare att
anpassa verksamheten efter de behov
som barnen i de olika åldrarna har,
menar musikledare Lina Marklund.
Sångglädje och gemenskap är
nyckelorden för körerna. Lina har
märkt att det idag finns ett stort
intresse för sång i olika former.
Däremot tycker hon att musikkunskapen haltar något och där hoppas
hon och de andra körledarna på att
kunna bidra med något.
– Det finns till exempel en trend i
att sjunga i låga tornarter. Barn behöver sjunga
i högre tonarter för att känna sig bekväma i
sångutövandet och inte slita på sina röster. Får
barnen använda sina röster på ett hållbart sätt
blir det roligare att sjunga, de får mersmak och
kan utvecklas mer.
Lina fascineras av barns förmåga att växa i
körsången.
– De lär sig snabbt. Det är inte ovanligt att
man i barnkörer får följa barn, från att inte kunna hålla en ton, till att de behärskar stämsång
med stor säkerhet. Det är rätt häftigt!
För de barn som har mycket spring i benen
och gillar att dansa finns nu även möjligheten

ETT STORT TACK!
Den 6 juni 2015 gick startskottet för Fiskebäcksloppet. Nästan 850 personer sprang loppet
som gick genom tre hamnar: Önnered, Fiskebäck och Hinsholmen. Det var en vacker, men
något svettig dag som löparna gick till mötes.
Genom loppet samlades 223.000 kr in. Denna
summa skänktes till Göteborgs räddningsmission. Pengarna kommer främst att användas
till den öppna förskola för romska barn som
Räddningsmissionen bedriver. Men eftersom
överskottet blev så stort kommer pengarna
även att räcka till andra sociala hjälpinsatser
inom räddningsmissionens verksamhet.
Ett stort tack till alla löpare, volontärer och all
publik utmed banan som gjorde loppet till en
riktig fest!
Boka redan nu in den 6 juni nästa år då
Fiskebäcksloppet kommer att hållas för andra
gången.
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KALENDER

SEPTEMBER

27/9 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Räkna med
Gud #2.” Peter Baric. Sång och musik
av Hannah Vennman. Nattvard. Barnkyrka.
13.00 Församlingsmöte

8/9 Tis 11:00 Babysång.

27/9 Sön 16:00 Äktenskapskurs.
Önneredsgården

9/9 Ons 19:00 Konfaupptakt.

28/9 Mån 19:30 Församlingsbön.

10/9 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

29/9 Tis 11:00 Babysång.

13/9 Sön 11:00 Gudstjänst med Bibel
utdelning till konfirmanderna. Texten
för växten. Peter Baric. Sång och musik
av Lina Marklund m.fl. Barnkyrka.
16:00 Äktenskapskurs. Önnereds
gården
18:00 Nattvardsgudstjänst.
14/9 Mån 19:30 Församlingsbön.
15/9 Tis 11:00 Babysång.
16/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Tubakvartetten musicerar. Önneredsgården
17/9 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
19/9 Lör 09:00 Kvinnofrukost. MOD. Mia
Börjesson. Drömmarnas hus. Läs mer
på webbsidan.
12:00 Sångstund på Åkerhus.
20/9 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Räkna med
Gud #1.” Gustaf Björkman. Sång och
musik av Carl Eksmo m.fl. Nattvard.
Barnkyrka.
21/9 Mån 19:30 Församlingsbön.
22/9 Tis 11:00 Babysång.
23/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Ove Andersson. Ostindiefarare. Önneredsgården
24/9 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
26/9 Lör 09:00 Basgruppsfrukost. »Från
jaget till laget.«. Mia Börjesson.
26/9 Lör 11:00 Handla för andra.
ICA-Nära i Fiskebäck
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30/9 Ons 09:00 Seniorträffen/RPG:
Utfärd. Anmälan krävs.

OKTOBER
1/10 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
4/10 Sön 11:00 Gudstjänst. “Räkna med
Gud #3.” Gustaf Björkman. Sång och
musik av kör under ledning av Lina
Marklund och Sara C Hellåker. Nattvard. Barnkyrka.
5/10 Mån 19:30 Församlingsbön.
6/10 Tis 11:00 Babysång.
7/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

12:00 Seniorträffen/RPG: Jan Erixon.
Människor som gjort avtryck i mitt liv.
Önneredsgården
8/10 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

19/10 Mån 19:30 Församlingsbön.
20/10 Tis 11:00 Babysång.
21/10 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Åke Samuelsson. Hur Gud knådar en smålänning.
Önneredsgården

10/10 Lör 10:00 Idoldagen.
11/10 Sön 11:00 Idol-gudstjänst. Johanna
Buller. Sång och musik av Barnkörer.
16:00 Äktenskapskurs. Önnereds
gården

22/10 Tors 19:00 Alphakurs.
19:00 Bibelkväll. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön. Önnereds
gården

18:00 Nattvardsgudstjänst.
12/10 Mån 19:30 Församlingsbön.
13/10 Tis 11:00 Babysång.
14/10 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: På spåret
med Sten och Stina. Önneredsgården

24/10 Lör 11:00 Handla för andra. ICA
Nära Fiskebäck
25/10 Sön 11:00 Gudstjänst. Kyrka för
alla generationer. Peter Baric. Sång och
musik av Källängens kapell. Nattvard.
Barnkyrka.
16:00 Äktenskapskurs. Önnereds
gården

15/10 Tors 19:00 Alphakurs.
20:00 Församlingsbön. Önnereds
gården
17/10 Lör 09:00 Barnmarknad.
12:00 Sångstund på Åkerhus.
17–18 oktober MISSIONSHELG, se separat
ruta.

26/10 Mån 19:30 Församlingsbön.
27/10 Tis 11:00 Ingen Babysång - Höstlov.
28/10 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården

18/10 Sön 16:00 De äldres höstfest.

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: fiskeback.missionskyrkan.se.

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.

12:00 Seniorträffen/RPG: Sång och
Musik med Bengt Åkerberg. Önneredsgården

MISSIONSHELG 17–18 OKT

17/10 Lör 13.00 Temadag: Världens rikaste land med världens fattigaste befolkning. Seminarier med Bo Forsberg (generalsekreterare
Diakonia) och Joakim Wohlfeil (policyrådgivare
konfliktfrågor Diakonia). Önneredsgården.
Studiecirkeln ”Förändring för världen skull”
och det projekt som Fiskebäcks missionsförsamling kommer att stötta framöver
presenteras.
Kl 17 Gemensam middag.
Sista anmälan 11 okt till:
sandra.e.melin@gmail.com.
18/10 Sön 11.00 Gudstjänst. Predikan Bo
Forsberg, generalsekreterare Diakonia.
Missa inte: Studiecirkel ”Förändring för
världens skull” varje måndagkväll i
november, kl 18.30–21.00.
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29/10 Tors 19:00 Alphakurs.

17/11 Tis 11:00 Babysång.

20:00 Församlingsbön. Önnereds
gården

18/11 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

31/10 Lör 11:00 Allhelgonagudstjänst.
Peter Baric.

12:00 Seniorträffen/RPG: Från fredens
Kålltorp till krigets Kongo. Arnold Göransson. Önneredsgården

NOVEMBER
1/11 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Kyrka för alla
nya.” John Eidering. Sång och musik
av Sandra och Samuel Bäckrud m.fl.
Nattvard.
2/11 Mån 18.30 Studiecirkeln ”Förändring
för världens skull”.
19:30 Församlingsbön.
3/11 Tis 11:00 Babysång.

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

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

19/11 Tors 19:00 Alphakurs.

Välkomna!

20:00 Församlingsbön. Önnereds
gården.
20/11 Fre 18:00 Julstugan.
21/11 Lör 11:00 Julstugan.
22/11 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Domsöndag.” Gustaf Björkman. Sång och musik
av Marcus Rubensson m.fl. Nattvard.
Barnkyrka.
16:00 Äktenskapskurs.

www.labrilavall.com

0705-66 32 20

4/11 Ons 12:00 Seniorträffen/RPG: Utfärd.
Gbg Anmälan. Önneredsgården
5/11 Tors 19:00 Alphakurs.
19:00 Bibelkväll. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön.
8/11 Sön 11:00 Gudstjänst tillsammans
med Fishers Creek. ”Kyrka för alla
nationer.” Gustaf Björkman. Sång och
musik av Lina Marklund m.fl. Nattvard.
Barnkyrka.
16:00 Äktenskapskurs. Önnereds
gården
9/11 Mån 18.30 Studiecirkeln ”Förändring
för världens skull”.
19:30 Församlingsbön.
10/11 Tis 11:00 Babysång.
11/11 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: När fängelsegrinden öppnas. Svante Myrén.
Önneredsgården
12/11 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
14/11 Lör 12:00 Sångstund på Åkerhus.
15/11 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Kyrka för de
unga.” Emil Björner. Sång och musik: Josefine Rodenteg. Nattvard. Barnkyrka.
16/11 Mån 18.30 Studiecirkeln ”Förändring
för världens skull”.
19:30 Församlingsbön.
12

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.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

KÖRKORT

BIL–MC–BUSS–TAXI

BRUHNS TRAFIKSKOLA
Grevegårdsvägen 234, Tel. 45 30 76
e-post: bruhns.trafikskola@swipnet.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

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

Välkommen önskar

Tomas & Malin med personal

VILLAOLJA
VILLAOLJA
VILLAOLJA

BRP
BRP
OljeOlje
AB AB
BRP Olje
AB

Box
Box
80878087
Box 8087
V. Frölunda
21 421
08 V.08
Frölunda

Skånegatan 17
411 40 Göteborg
031–15 35 35

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

21 08 V. Frölunda

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

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

AUGUST BARKS GATA 21
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
TELEFON: 031-49 10 05
INFO@GRAFISKSUPPORT.SE
WWW.GRAFISKSUPPORT.SE
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B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

B-FÖRENINGSBREV

BARNMARKNAD
17 OKTOBER
KL 9.00–13.00
I FISKEBÄCKS MISSIONSKYRKA

Vill du handla? På barnmarknaden hittar du allt som har med barn
att göra – från nyfödd till tonåring. Kläder, skor, leksaker, vagnar,
mammakläder och mycket mer.
Vill du sälja? Lämna in fräscha saker till försäljning – vi säljer åt dig
och du får 70 % av förtjänsten. Överskottet går oavkortat till Räddningsmissionens arbete. Begränsat antal platser. Platserna släpps
17 september. Så här går det till:
• Anmäl dig via barnmarknad@fiskeback.missionskyrkan.se så får
du ett nummer och mer infomation.
• Märk de saker du vill sälja med ditt nummer och ditt pris.
• Lämna in dina saker i Fiskebäcks Missionskyrka fredag 16 oktober
mellan kl 18 och 19.
• Lördagen 17 oktober säljer vi dina saker åt dig.
• På lördagkväll kl 18–19 hämtar du din förtjänst och dina osålda
saker.

