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Expedition
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031 - 29 14 83
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Musikskolans mail:
musikskolan
@fiskeback. missionskyrkan.se
Församlingsbladet ges ut i
fyra nummer varje år. Det delas
ut till församlingens medlemmar samt boende i området
runt kyrkan.
Har du en fråga eller förslag
om något i församlingen?
Kontakta Gustaf Björkman,
församlingsföreståndare, eller
Marie Gustavsson, ordförande.

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.

Bidrag till
katastrofens
offer kan
sättas in på
PMU:s giro
90 00 50-6
och märkas
Tyfon Filippinerna.

!

är jag skriver
detta är det Fars
dag. När du läser
detta är det nog
advent. Jag har blivit
firad av mina barn
med sång och teckningar på sängen.
Men när jag slår på datorn läser jag
på cnn.com att 10 000 människor antas
omkommit av en tyfon på Filippinerna.
De närmaste dagarna kommer den
siffran att klarna, men oavsett är det
helt fruktansvärt, det går nästan inte
att ta in. Här är jag omgiven av värme,
kärlek och vänner, medan de har fått
allt sönderslagit.
Om några timmar ska vi fira gudstjänst. Jag börjar surfa runt för att leta
efter någon organisation som startat en
insamling. Jag får napp på PMU där jag
har flera vänner som jobbar och som
jag vet redan har arbete på Filippinerna.
Därför går pengarna direkt till de behövande. I gudstjänsten ber vi och vi gör
en insamling. Tro och handling måste
alltid gå hand i hand. Så är det med allt
i kristen tro.

Tro är inte bara en tanke eller en idé.
Tro är att i handling visa på det jag
håller för sant.
Så om jag håller för sant att Gud
förlåter behöver jag handla som om det
vore sant. Då är det tro. Då behöver
jag förlåta mig själv och andra. Spännande möjligheter öppnar sig. Om du är
nyfiken på Gud och skulle önska att du
kunde tro. Våga testa. Gör ett experiment. Handla som om du tror att Gud
finns. Pröva att be. Se om Gud svarar.
Han kanske kommer till dig, precis
så som vi firar nu till Jul. Att Gud kom
till oss människor, som en människa i
Jesus.

GUSTAF BJÖRKMAN
Pastor och församlingsföreståndare

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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SAGT & GJORT

HÄR ÄR NYA
GÅRDEN!

FIRA JULEN MED OSS I FISKEBÄCK

XXX

– Julens budskap är gemenskap. Att Gud söker
gemenskap med oss människor
genom att födas som en av
oss. Julens budskap är att Gud
inte är långt borta, utan nära,
säger pastor Gustaf Björkman.

“

STÄMNING. Fiskebäcks Missionskyrka bjuder på ett digert
program under julhelgen med
bland annat Julkonsert 21
december och midnattsgudstjänst på julafton. Fullständigt
program i kalendern på sidan 11.

Asså, dom
är för söta #konfa
NÄTET. Följ gärna vårt ungdomsarbete på Instagram:
fiskebackmissionung. Vi finns
också på Facebook: SMU i
Fiskebäck och Önnered.

KLART. Under högtidliga
former invigdes 19 oktober
Önneredsgården. Efter
att bandet klippts hölls en
familjefest med hoppborg
och korvgrillning. Gården har
renoverats och bland annat
fått en ny entré. Nu kommer
flera av kyrkans grupper, som Alpha, scout och
engelsspråkiga församlingsdelen Fishers Creek att hålla
till i gården. Välkommen att
besöka våra nya lokaler!

VI BEHÖVER DIG! Församlingsbladet söker nya
skribenter. Är du intresserad? Hör av dig till redaktör
Christina Larsson, christina.
larsson@berlingmedia.se
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KAROLINA LANN VALLIN
– Att gå upp tidigt på julaftons
morgon, tända brasa, levande
ljus. Äta en god frukost och läsa
julevangeliet.

Söndagsskolan i Fiskebäcks Missionskyrka växer så att det knakar.
Just nu är nästan 100 barn i
åldrarna fyra år och uppåt inskrivna. Och fler är på ”tillväxt”.

D

FRÅGAN: VAD KAN DU INTE VARA UTAN I JUL?

ÅSA ALEXANDERSSON WINGÖ
– Jag kan inte vara utan en
julgran.

Alltid full fart i
Söndagsskolan

SAMUEL ALEXANDERSSON
– Jag kan inte vara utan min
familj på julen, de är de viktigaste!

et kryllar av barn en vanlig
söndag i Fiskebäcks Missionskyrka. I glasrummet
längst bak i kyrkan samlas de riktigt
små barnen, de som om ett par år
kommer att vara med i söndagsskolan, och deras föräldrar.
De något äldre barnen finns med en
stund i början av gudstjänsten men
går sedan en trappa ner för att dela
upp sig i grupper. Församlingsbladet
hakade på för att se vad barnen gör

när de vuxna sitter i lugn och ro i
kyrkbänkarna.
När söndagsskolans egen låt ”Vi vill
leva livet tillsammans med Jesus”
tonar i högtalarna är det dags. Barnen
är snabba ut ur kyrksalen och det
blir plats för senkomna gudstjänstbesökare att få en bra sittplats.
Fler ledare behövs
Den här söndagen är barnen uppdelad i tre grupper, 4- och 5-åringar i
en, 6- och 7-åringar i en andra och
8- och 9-åringar i den tredje.
Söndags-klubben, som är för mellanstadiebarnen har en egen samling.
– Det är jätteroligt att vi har så
VÄND >>>
många barn, men vi
5

4
10
Alla barn är
välkomna från
hösten det år
de fyller fyra,
till våren de
fyller 10. För
barn i årskurs
4 till 7 finns
Söndagsklubben.

Sjunger och ber tillsammans
Söndagsskolans vision är inte bara
att ge kunskap utan också att låta
barnen få en erfarenhet av kristen
tro, säger ledarna. Därför sjunger
man tillsammans och ber. I början av
samlingen frågar ledarna om det finns
något särskilt som barnen vill be för.
Någon kommer ihåg ett föräldralöst
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skulle behöva fler ledare. Nu är vi
alldeles för få, vilket betyder att vi
ibland bara kan ha två grupper, säger
Madeleine Johansson som är huvudansvarig för söndagsskolan.
Peter Baric (runda bilden), en
av församlingens pastor, finns
också med i söndagsskolan de
söndagar han inte är engagerad i gudstjänsten. Det är han
som lägger programmet för
terminen utifrån ett material
som heter Leva livet. Alla grupper arbetar med samma tema, men på
olika nivåer utifrån barnens ålder.
– Tanken är att barnen ska lära
känna Bibelns berättelser för att få en
bra grund i livet, säger Madeleine.
Den här söndagen handlar texten
om Jesu liknelse om två män som
byggde hus – den ene på sand, den
andre på stadig berggrund. I gruppen med 8- och 9-åringar får barnen
en tuss med vadd som de sedan ska
försöka bygga ett torn på.
– Det går ju inte, säger någon som
försökt flera gånger med samma
resultat: Tornet rasar.
– Men vad händer om ni tar bort
vadden och ställer klossarna direkt på
bordet, undrar Peter Baric.
Jo, då gick det ju genast bättre. Så
bra att barnen lyckas bygga riktigt
höga torn.

barn som de hörde om gången tidigare när söndagsskolan hade besök
från Kongo, någon tycker att de
skulle be för barnen som barnvälsignades i gudstjänsten och någon ville
be för sin sjuka farmor. Sofia
Wiik är en av tjejerna i
gruppen. Hon är med i
söndagsskolan nästan
varje söndag och tycker
att det är roligt.
– Jag tycker att det är
roligt att pyssla och träffa
kompisar och så lär vi oss saker
om Gud, säger hon.
Hon får medhåll av de andra i
gruppen: Det är betydligt roligare
i söndagsskolan än att vara med i
gudstjänsten. Barnen tycker att det är
spännande med bibelberättelserna.
Måste vara konkret
För ledarna i söndagsskolan är det
en utmaning att göra ett program som
håller barnen intresserade under tiden
gudstjänsten pågår. Madeleine, som
själv har två tonårsbarn, har varit i
söndagsskolan nästan varje söndag
i höst.
– Det har blivit så eftersom vi är så
få ledare. Egentligen tycker jag att
många fler borde vara intresserade av
den här uppgiften, för det är roligt att
vara med barnen och vi har en go´
ledargemenskap. En av de viktigaste
uppgifterna med söndagsskolan är
att bygga en gemenskap för barnen,
så att de blir en grupp och får ett sammanhang i kyrkan.
Peter Baric menar att det är nyttigt
för honom som pastor att undervisa
barnen.
– Det är lika viktigt som att tala till
de äldre och mycket svårare. Barn

kan inte vara abstrakta, man måste
bli väldigt konkret i det man säger
till dem. Det är därför vi nästan
alltid vi pysslar med något, som idag
tornbygget.
Målet med söndagsskolan är att
plantera en gudsbild som ger barnen
trygghet i livet, och att ge dem en syn
på sig själva som värdefulla, säger
deras ledare. Den här söndagsförmid-

dagen sammanfattas detta i den sång
som avslutar samlingen i gruppen
8- och 9-åringar: ”Tack för att jag är
värdefull Tack för att du har skapat
mig till den jag är
Tack Gud för att du älskar mig”.
CHRISTINA LARSSON
15 DECEMBER 11.00 Söndagsskolan har avslutning och sjunger på gudstjänsten.
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Barbro och Henrik Kjellén tänkte
gå en kurs i italienska, i stället
hoppade de på äktenskapsskolan i
Fiskebäcks Missionskyrka.
– Vi trodde att vi kunde allt redan
efter 33 år som gifta. Men vi hade
verkligen fel, säger Barbro.

YV

VÅRENS KURS
Startar 20/2.
Sedan: 27/2,
6/3, 13/3,
20/3, 27/3,
3/4, 10/4.
18.30-21.00.
1000 kr/par.
Täcker mat,
föreläsning
och material.
Frågor och
anmälan:
info@fiskeback.missionskyrkan.se,
0734290493.

arje onsdag, sju veckor i rad
under våren, samlades par
i olika åldrar och livssituationer i kyrkan. De gick alla en äktenskapsskola, baserad på undervisningsmaterial från en engelsk kyrka.
– Vissa hade ganska nya förhållanden, andra var gifta sedan länge
och några var skilda, men höll på och
försökte på nytt, berättar Henrik.
Efter lite inledande mingel
serverades en romantisk middag där
varje par satt vid ett eget
bord med tända ljus och

god mat. Där gavs en chans att slappna av och få tid att samtala. Sedan
visades en film som presenterade
kvällens tema.
– Efteråt fick vi ett antal frågor
och funderingar att prata om. Man
redovisar eller diskuterar inget i den
stora gruppen, allt stannar mellan
paren. Det var verkligen intressant,
man fick tänka till och se vissa saker
på ett nytt sätt, säger Barbro.
Onsdagskvällarna blev en höjdpunkt
varje vecka, menar paret Kjelléns.
När nu kursen går på nytt i vår kommer de vara med som hjälpledare
– Vi kan verkligen rekommendera
kursen, det har varit både roligt och
lärorikt. Trots att vi varit gifta så
länge har vi lärt oss nya saker om
varandra och vårt förhållande, säger
Henrik Kjellén.
DAVID ISEFJORD

BARBRO OCH HENRIK OM KURSENS 7 LEKTIONER
1) STABIL GRUND
B: “Det handlade mycket
om vikten av att prata.
Det är lätt i början i ett
förhållande, sedan kan
man bli trött och få svårt
att engagera sig”.
2) KOMMUNICERA
B: “Där lärde vi oss mycket. Titta på varandra,
vad menar han egentligen med vad han säger?
H: “Det är så viktigt att
vara tydlig och fråga om
man är osäker på vad
den andra vill”.
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“Vi trodde att vi
kunde allt redan”

3) KONFLIKTLÖSNING
B: “Att kunna framföra
sin åsikt, utan att hamna
i en situation där man tar
till hårda ord”
4) FÖRLÅTELSE
H: “Handlade om kraften
i att förlåta. Både inom
äktenskapet och gentemot familj och vänner.
5) FAMILJENS BETYDELSE
B: “Vad tar man med sig
från uppväxten? Vad för
man vidare till barnen,
medvetet och omedvetet?”

6) BRA SEX
B: “Ett ämne som man
kanske inte alltid pratar
så mycket om. Viktigt att
sätta av tid för att tala
med varandra, hur vill
man ha det?
7) AKTIV KÄRLEK
B: “Kan vara enkla saker
som en puss på kinden
eller att säga “jag älskar
dig” H: “Som ung och
nykär är det lätt, men
det är viktigt att tänka
på det efter 33 år som
gifta också.
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KALENDER
DANSA LOSS I VÅR
NYSTART. Tillsammans med studieförbundet Bilda startar vi i vår tre dansgrupper för
åldrarna 4 till 12 år. För anmälan och mer info,
se folder eller hemsidan: www.fiskeback.missionskyrkan.se

VAR MED OCH BE!
BÖN. Under hösten har vi
bönesamlingar måndagar 19.30
och onsdagar 8.30 i Fiskebäcks
Missionskyrka. Samt torsdagar
20.00 i Önneredsgården.

NOVEMBER
26/11 Tisdag 11.00 Babysång
27/11 Seniorträffen/RPG. Inför
advent Glädjeskaparna.

DECEMBER
1/12 Söndag 9.30 Gudstjänst
första advent Peter Baric. Sång
och musik av Lina Marklund och
Sara C Hellåker.
11.30 Gudstjänst. Första advent
Peter Baric. Sång och musik av
Lina Marklund och Sara C Hellåker.
3/12 Tisdag 11.00 Babysång
Säsonsavslutning.
4/12 Onsdag 12.00 Seniorträffen/
RPG. Wienermusik Therese Röök.

VI DRAR TILL FJÄLLEN!
TVÅ CHANSER. Sugen på skidor? Fiskebäcks
missionskyrka är med och håller i två skidläger.
Missa inte chansen att åka med Tonår till norska Bjorli. 29/12 till 3/1! Eller åk en dryg månad
senare, 7 till 15 februari. Då ordnar vi skicamp
i Neustift/Stubaital i Österrike. Sex skiddagar
med helpension. Anmälan och mer info på
fiskeback.missionskyrkan.se.

DU KAN HJÄLPA TILL
14/12. Ta en inköpslista antingen i kyrkan eller
i butiken ICA Nära Fiskebäck. Köp allt eller
något av det som står på inköpslistan och lägg
i en kasse. Lämna kassen på anvisad plats.
Kassen kommer sedan att transporteras till Saronkyrkan. Dit kommer oftakamänniskor
som
.
Du n hjälpa till
är i behov av hjälp.
Dessa människor
kommer att få ta
del av det du handlat och lämnat in
genom den diakon
som jobbar där.
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21/12 Lördag 19.00 Julkonsert
Klassisk och modern julmusik
blandas och skapar härlig julstämning! Inträde: 80kr/vuxen, 40 kr/barn,
200 kr/familj. Glöggmingel efter
konserten. Välkommen!
22/12 Söndag 11.00 Gudstjänst.
Fjärde advent. Vi sjunger in julen
Peter Baric. Sång och musik av Lina
Marklund.
24/12 11.00 Samling vid krubban
23.30 Midnattsgudstjänst
29/12 Söndag 11.00 Gudstjänst
Sång och musik av Lina Marklund.

JANUARI
5/1 Söndag 11.00 Gudstjänst med ungdomar från Nyårslägret Nomi Hammar.

7/12 Lördag 20.00 #Konkret

11/1 Lördag 19.00 19.01 - Fika,
undervisning, lovsång och bön
Nicklas Frihaven & Peter Danielsson.

8/12 Söndag 11.00 Gudstjänst.
Andra advent Missionsinsamling.
Gustaf Björkman.

12/1 Söndag 11.00 Upptaktsgudstjänst Sång och musik av Lina Marklund.

10/12 Tisdag 18.30 Musikskolan.
Avslutning.

14/1 Tisdag 19–21 Påverkanstorg
Inför årsmötet.

11/12 Onsdag 12.00 Seniorträffen/
RPG. Lucia Kyrkans personal.

19/1 Söndag 11.00 Gudstjänst
Sång och musik av Samuel och
Sandra Bäckrud.

LUCIA 13/12

25/1 Lördag 19.00 Musikcafé
I Önneredsgården.

18.30 Luciafirande. Luciatåg
med kyrans ungdomar.
20.00 HOME.
Luciaspecial
För dig som är 16 år.
.

Du kan hjälpa till

14/12 Lördag 11–15 Handla för
andra Vid ICA Nära i Fiskebäck.
15/12 Söndag 11.00 Gudstjänst. Tredje advent Söndagsskolans avslutning.
Johanna Buller. Sång och musik av
Barnkören och Söndagsskolan.

26/1 Söndag 11.00 Gudstjänst
Peter Haldorf. Sång och musik av
Lina Marklund med flera.

FEBRUARI
2/2 Söndag 11.00 Gudstjänst
Peter Baric.
18.00 Smaka på
I Önneredsgården. Läs mer på
Församlingsbladets baksida.

BARNATRO – OCH SEN?
KONFERENS. Hur kan tron växa från barnatro
till en vuxen tro? Det är frågan när fem kyrkor
i Väst samlas till Vinterkonferens. Det har blivit
tradition att kyrkorna i Väst träffas till konferens under januari månad. Den här gången hålls
konferensen i Fiskebäcks-kyrkan 17–19 januari.
Övriga kyrkor som står bakom arrangemanget
är: Fiskebäcks Missionskyrka, Opalkyrkan,
Frölunda Pingstkyrka och Åkeredskyrkan.
Temat för konferensen är Med Jesus genom
livet. Samlingarna riktar sig, som temat anger,
till alla åldrar. Under helgen blir det barnsamlingar, ungdomsmöte, undervisning och
gudstjänst.
Fredag 17 januari
20.00 Konkret – Ekumeniskt ungdomsmöte
Lördag 18 januari
10.00 Körövning för alla som vill sjunga i
Konferenskören
15.00 Genom livet – barnsamling
17.00 Vägen är smal men livet är brett.
Undervisning. Barnsamling.
19.30 Växtvärk. Med hjälp av musik, berättelser
och bilder framför musikern Michael Johnson
och journalisten Carl-Henric Jaktlund en
föreställning som tar upp frågor om steget
från barn- och tonårstro till vuxentro.
21.00 Café med eftersnack
Söndag 19 januari
16.00 Att leva tron – Gudstjänst med Jalle Ahlström och barnmöte med Kristoffer Svedstam.
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Affären med det lilla extra!
Opaltorget • Tel. & fax 47 14 00

6/2 Torsdag 19.00 Bibelstudium
I Önneredsgården.

Fredagar 16.00 Bibelstudium för
ungdomar

9/2 Söndag 11.00 Gudstjänst
Gustaf Björkman.

Lördagar 09.00 Bibelstudium för
män

22/2 Lördag 16.00 Årsmöte
23/2 Söndag 11.00 Gudstjänst
Johanna Buller. Sång och musik av
barnkören
19.00 Bibelstudium
I Önneredsgården.
30/2 Söndag 11.00 Gudstjänst

BRUNNEN

Brunnen är namnet på Fiskebäcks
Missionskyrkas församlingsplantering
i Brunnsbo, Backa. Alla är välkomna
på Brunnens samlingar. www.brunnen.
cc. Kontakta Aaron,
0734-290495
eller Sara, 0739971368,
för platser.

Företagssegling i Marstrand med J/80 båtar!
Information och bokning;
segling@fiskeback.missionskyrkan.se

0705-66 32 20

MARS
2/3 Söndag 11.00 Gudstjänst
Peter Baric. Sång och musik av Församlingskören.
9/3 Söndag 11.00 Gudstjänst
Gustaf Björkman.

FISHERS.

Fishers Creek International Church är
Fiskebäcks Missionskyrkas
engelsspråkiga församlingsdel.
Adress: Önneredsgården, Önnereds
Byväg 84, 42157 V. Frölunda. Mer info
och fullständigt program finns på hemsidan: fiskeback.missionskyrkan.se.

Söndagar 11.00 Gudstjänst
På engelska, med söndagsskola.
Onsdagar 09.30 Bibelstudium för kvinnor
Onsdagar 18.00 Ungdomsträff
För åldrarna 11 till 18. Fika, spel, lovsång
och bibelstudier.
Torsdagar 18.30 Kvällsgrupp för kvinnor
12

VASAPLATSEN 5, Tel. 13 83 38 GÖTEBORG
Affären
med det lilla extra!
www.ateljemarie.se
e-mail:
lennart.nilsson@ateljemarie.se
Opaltorget • Tel. & fax 47 14 00
I över 20 år har vi arbetat som er lokala
mäklare i Västra Göteborg. Det är en unik
plats, präglad av såväl vackra havsnära
områden som lummiga villakvarter. Här vill
många bo! Engagemang och långsiktighet är
två ord som är viktiga för oss som arbetar på
Företagssegling
i Marstrand med J/80 båtar!
HAGAB fastighetsbyrå.
Christer Björkvall

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

19.00 Bibelstudium
I Önneredsgården.
.

Opalblommor

VA

Information
och bokning;
Gottskärsgatan
6 • 421 57 Västra Frölunda
segling@fiskeback.missionskyrkan.se
Hör gärna av dig om du har frågor eller vill

Tel. 0703-29 35 40

veta mer, vi hjälper gärna till! Alltid kostnadsfri
värdering och skatteberäkning av er bostad.
Välkommen till oss!

1/12 Söndag 16.00 Bön och lovsång

HAGAB fastighetsbyrå

8/12 Söndag 16.00 Cellgrupper

Traneredsvägen14,
43, 426
Påvelunds
Klangfärgsgatan
52 V. centrum,
Frölunda
426 77 V. Frölunda
031–691030
Fax 691031
www.assmundsons.se

15/12 Söndag 16.00 Storsamling
22/12 Söndag 16.00 Cellgrupper
29/12 Söndag 16.00 Bön och lovsång
5/1 Söndag 16.00 Cellgrupper

• Klassisk Massage • Terapeutiska Behandlingar
• Ansiktszonterapi • Barnmassage

12/1 Söndag 16.00 Storsamling

Öppet: Mån–fre 8–20, lör 10–15
Tel: 031–69 03 99 • 0733-10 08 49
Adress: Hälleflundregatan 16

19/1 Söndag 16.00 Cellgrupper
25/12 Gemensamt julfirande
Anmälan krävs

• Patient- och ansvarsförsäkrade

TERAPI

UTBILDNING

Psykoterapeut Kjell Nilzon
Samtalsterapeut
Lena Lönnmyr
Öppet: Mån–fre 8–20,
lör 10–15
0702-70 00 08 Tel: 031–69 03 99 • 0733-10 080708-15
61 75
49

9/2 Söndag 16.00 Storsamling

031-19 55 40

Adress: Hälleflundregatan 16

Samtalsterapeut
Levinsson
• Patient-Rosemarie
och ansvarsförsäkrade

TERAPI

23/2 Söndag 16.00 Bön och lovsång

9/3 Söndag 16.00 Storsamling
Språkcafé på Café Cèdré på Brunnsbotorget varje måndag 18-20.

MASSAGE

• Ansiktszonterapi • Barnmassage

2/2 Söndag 16.00 Cellgrupper

2/3 Söndag 16.00 Cellgrupper

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

Gamlestadsvägen
17 b
• Klassisk Massage • Terapeutiska
Behandlingar

26/1 Söndag 16.00 Bön och lovsång

16/2 Söndag 16.00 Cellgrupper

Skånegatan 17
411 40 Göteborg
031–15 35 35

goteborggospel.se

16/2 Söndag 11.00 Gudstjänst
Peter Baric.

LJK Sailing

BRUDFOTO, BARNFOTO,
FÖRETAGSBILDER, PASSFOTO

Göteborg Gospel

UT

15Ga

Psykoterapeut Kjell Nilzo
0702-70 00 08

031-19 55 40

Samtalsterap
13

da

r
gar

e-mail:
e-mail:lennart.nilsson@ateljemarie.se
lennart.nilsson@ateljemarie.se

Traneredsvägen 43

426 77 V. Frölunda
KÖRKORT

DIN LOKALA
Christer
ChristerBjörkvall
Björkvall
MÄKLARE
Gottskärsgatan
Gottskärsgatan6 6• 421
• 4215757Västra
VästraFrölunda
Frölunda

KONTORSMASKINER
Kopiatorer • Skrivare • Faxar
Aminogatan 34

Tel. 68 67 00 • Web-butik www.grundells.se

BIL–MC–BUSS–TAXI

www.omelettfoto.se
Järnia Frölunda

BRUHNS TRAFIKSKOLA

Ledig
annonsplats!

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

Tel.
Tel.0703-29
0703-2935354040

Din lokala Järniabutik

www.omelettfoto.se
med allt för hus och hem!
Carolin Freiholtz • 0708 34 91 41
Öppettider:
mail, carolin@omelettfoto.se

Vard. 9 -19 • Lörd. 10 -15 • Sönd. 11-15

Välkomna!

KONTORSMASKINER
www.hoppochtro.se
Kopiatorer • Skrivare • Faxar

Traneredsvägen 43

Cissi Glittvik
• 0702-110
120
Aminogatan
34

426 77 V. Frölunda

Petra
mail:
cissi@hoppochtro.se
Tel. 68
67 00
• Web-butik www.grundells.se

& Camilla
Andersson

Järnia Frölunda

Ledig
annonsplats!
Skånegatan
Skånegatan1717
411
4114040Göteborg
Göteborg
031–15
031–1535353535

Din lokala Järniabutik

Tel; 29 85med
23 allt för hus och hem!

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda
Öppettider:

Båtsmanstorpet
Båtsmanstorpet
Askims
AskimsKyrkväg
Kyrkväg4646
436
4364242Askim
Askim
031–28
031–2879797979

9-18
Vard. 9
-19 • Lörd. 10 -15 • Sönd. 11-15

Välkomna!

I UTBILDNING
UTBILDNING MASSAGE
MASSAGE
Gamlestadsvägen
Gamlestadsvägen17
17b b

jell
KjellNilzon
Nilzon
0000808

Petra
& Camilla
Samtalsterapeut
SamtalsterapeutLena
LenaLönnmyr
Lönnmyr
Andersson
0708-15
61
75
0708-15 61 75

PREEM TYNNERED
VILLAOLJA
Grevegårds-, Skattegårdsvägen

BRP Olje AB

BLOMSTERHUSET
Box 8087

mtalsterapeut
mtalsterapeutRosemarie
RosemarieLevinsson
Levinsson

Butik Tel. 45 65 36

Krukväxter
krukor,
snittblommor,
421&08
V. Frölunda
uteblommor. Binderier sorg och fest.

Tel:47 55 55 • Fax:734 48 44

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

15
15

Mandolingatan 13, Västra Frölunda

Mail: info@brp.nu

VILLAOLJA

•
•
•
•
•
•

Bilverkstad Tel. 45 22 20

Vi har öppet 06–22
Livsmedel
Stort kiosksortiment
Bilvårdsartiklar
Bil- och släpvagnsuthyrning
Bilverkstad

Välkommen önskar

13
Tomas & Malin med personal

BRP Olje AB

13

Box 8087
421 08 V. Frölunda
Tel:47 55 55 • Fax:734 48 44

DESIGN

Mail: info@brp.nu

14

13

•

TRYCK

•

DISTRIBUTION

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

15

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

B-FÖRENINGSBREV

SMAKPROV

B-FÖRENINGSBREV

2/2 kl 18.00 i Önneredsgården.
Välkommen till en kväll med smakprov
på lite av det goda livet har att ge.

Kvällen innehåller smakprov på vårens program, med fokus
på Äktenskapskursen och Alpha. Det blir kaffe med räkmacka och kaffeprovning.
Välkommen oavsett om du tänker gå en kurs, bara vill veta
mer eller endast är sugen på kaffeprovningen. Pris: 100
kronor. Biljetter säljs i samband med gudstjänster och via
kyrkans expedition, telefon 031-29 14 83.

