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Pastor & församlingsföreståndare
Gustaf Björkman
0734-29 04 91

Omsorgspastor
Peter Baric
0734-29 04 93

Vår musikledare Lina Marklund är
föräldraledig. Under hösten kommer
Carl Eksmo och Hannah Vennman
att vikariera för henne: Carl på 25
procent och Hanna på 50 procent.

Ungdomspastor
Johanna Buller
0734-29 04 92

Vik musikledare
Hannah Vennman
0705-68 26 85

Musikledare
Lina Marklund
(föräldraledig)

Vik musikledare
Carl Eksmo
0705-68 26 85
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426 54 Västra Frölunda
Tel: 031-29 14 83
Fax: 031-29 74 25
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

Pastor i
Brunnen
Aaron Thompson
0734-29 04 95

Ungdomsledare
Emil Björner
0734-29 04 94

Pionjäransvarig
för Brunnen
Sara Möller
0739-97 13 68

Ungdomsledare
internat. gruppen
Jason Kirk
0760-46 98 89

För bokning av Önneredsgården, kontakta Ragnhild
Jennerhav på tel 29 63 91.
4230 är Fiskebäck
missionsförsamlings nummer
i Equmeniakyrkan.
Mejladresser:
fornamn.efternamn
@fiskeback.missionskyrkan.se

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

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.

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.

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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RÄKNA MED GUD

T

ror du på Gud? Som
pastor får jag sällan
den frågan, det är
liksom självklart. Men du som
läser detta har kanske både fått
och ställt den. Vad vi menar
med den frågan är ofta om
vi tror att Gud finns, om Gud
existerar. Och det är ju en viktig
fråga att ta reda på, tycker jag.
Men ärligt talat så tycker jag nog att det
finns en viktigare fråga som kan ställas
ungefär så här: Även om Gud finns, bryr
sig Gud? Bryr sig Gud om mitt liv? Kan
jag räkna med Gud? Jag vill bjuda in dig
som läser detta att ställa den frågan.
Under fyra veckor kommer vi att ha en
Öppen Kyrka, då alla gamla och helt nya
kyrkbesökare är välkomna att Räkna med
Gud. På söndagarna kommer vi att ha
gudstjänster där vi ställer de mest grund
läggande frågorna och fyra torsdagskväl
lar kommer vi att ha samtal från estraden
om hur man kan räkna med Gud i sitt liv.
Jag ser riktigt mycket fram emot de här
fyra veckorna och min dröm är att alla ni
som är nyfikna på Gud, tro och kyrkan
ska våga komma så att vi kan ställa våra
frågor tillsammans och söka svaren
tillsammans. Hur kan jag räkna med Gud
i just mitt liv?
Den första veckan kommer vi att ha ett
samtal mellan Torsten Åhman och Mats
Bjurbom. Mats är journalist och Torsten
är pastor och de har skrivit en bok som

heter Samtal i trons gränsland som bygger
på deras egna samtal om att söka efter en
gudstro.
Den andra veckan kommer jag att sam
tala med Tomas Sjödin som är författare
och krönikör i GP. Samtalet kommer att
handla om jag kan räkna med Gud när
livet är svårt. Många av oss har erfaren
heten att man kanske ber eller räknar
med Gud för första gången när man
hamnar i svårigheter.
Tredje veckan blir det samtal med Morten
Sager som är lektor i vetenskapsteori på
universitetet. Då ska samtalet handla om
tro och vetenskap och hur man i vår tid
tro kan ta till sig en gammal tradition.
Frågor som jag ständigt möter i samtal
med människor.
Sista veckan blir det samtal om det finns
ett uppdrag för oss här på jorden. Hur
kan jag räkna med Gud i mitt arbete? Jag
kommer att samtala med olika yrkeskate
gorier om att räkna med Gud på jobbet.
Välkommen till Fiskebäcks missionskyrka
och välkommen att Räkna med Gud!

GUSTAF 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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Morten Sager är universitetslektor i vetenskapsteori och pastor på deltid. För honom finns det
ingen konflikt mellan tro och vetande. Han anser
att kristen tro är både logisk och rationell, men
att den föds först i handling.

Morten Sager ägnar den
största delen av sin arbetstid
till att undervisa studenter
om frågor som om vetenskap
ger oss tillförlitlig kunskap
om världen. Dessutom är
han pastor för unga vuxna i
Saronkyrkan. Ibland möter
han samma studenter där
som på universitetet, men
är noga med att hålla isär
rollerna.
– Unga människor idag är
kritiskt tänkande. För dem
är allt möjligt och inget rätt
eller fel. Inte ens vetenska
pen. Det har gett kyrkan en
ny möjlighet att öppna för
samtal som inte bygger på att
försöka överbevisa utan möta
i respekt.
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Morten Sagers egen resa till
kristen tro är en spännande
berättelse. Han kommer från
en naturvetenskaplig/psyko
logisk tradition med föräldrar
som var läkare. Båda hade
lämnat sina trossammanhang,
det judiska och det kristna.
– Hela min uppväxt
genomsyrades av 1960-talets
frigörelse och liberalism. Det
goda i detta var att jag blev
fostrad att ifrågasätta och att
jag som individ har rättighet
och förmågan att göra mina
egna val. Och jag fick lära mig
öppenhet och tolerans.
Det var tack vare en kristen
granne och en skolgrupp på
högstadiet som Morten kom
i kontakt med kristen tro. Sy

nen på kristna i hemmet var
att de var konstiga människor,
något slags dinosaurier från
en svunnen tid.
– Det var något i det som
skolgruppen berättade som
slog an något hos mig. Jag
förstod inte riktigt vad det
var, men jag blev berörd.
Nästa stora steg tog jag under
ett konfirmationsläger då jag
fördes in i en verklig kristen
tradition med nattvard, lov
sång, böner och bibelstudier.
För Morten har det varit
viktigt att »göra« tro. Det vill
säga ta del i de uttryck som
kyrkan ger för tillbedjan och
öppenhet för det andliga.
– Tron kommer inte alltid
som en blixt från klar him

CHRISTINA LARSSON
MORTEN SAGER ÄR EN AV DE INBJUDNA GÄSTERNA TILL SAMTALSSERIEN »RÄKNA MED GUD«.
HAN KOMMER TILL FISKEBÄCKS
MISSIONSKYRKA TORSDAG
2 OKT KL 19.00 OCH SAMTALAR
MED GUSTAF BJÖRKMAN UNDER
RUBRIKEN »KAN MAN SOM KRITISK
TÄNKANDE MÄNNISKA TRO PÅ EN
GAMMAL BERÄTTELSE?«

FOTO: CHRISTINA LARSSON

INGEN
KONFLIKT
MELLAN TRO OCH
VETANDE

MORTEN SER

mel. För min del handlade det
om att först få bli en del av
den positiva gemenskapen i
kyrkan och att delta i kyrkans
liv. Först därefter växte min
tro.
Efter att Morten öppnat sig
för Gud och började kalla sig
kristen så kände han behov
av att också fördjupa tron
intellektuellt och kulturellt.
Men det var genom retreater
som han i tystnaden fick upp
levelsen av att vara omsluten
av Gud.
– Som världsåskådning är
kristendomen lika logisk som
någon annan. Det finns alltid
en x-faktor, något som man
inte vetenskapligt kan bevisa,
i de flesta teorier men som
man ändå tror på därför att
det går att förklara ett sam
manhang utifrån teorin.
– På samma sätt är det med
kristen tro. Vetenskapligt
kan man naturligtvis inte
förklara vad som händer när
en människa börjar tro, men
när vi ser det hända så förstår
vi att det fungerar.
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ANDREAS ARBETAR BLAND
Andreas Samuelsson från Fis
kebäck ville hjälpa människor
i nöd. Han kom i kontakt
med den kristna organisatio
nen Networks i Rumänien
och bestämde sig för att ge
det hela ett försök. Tanken
var först att stanna i ett halv
år. Nu är det tio år sedan och
Andreas finns fortfarande på
plats bland de fattigaste av de
fattiga i Rumänien.
Under den senaste tiden
har romernas svåra situation
blivit påtaglig för oss i Sveri
ge. Vi möter lidandet utanför
affären och på stadens gator
och torg. Några mynt skram
lar dystert i en pappersmugg
och vi undrar hur vi ska bete
oss, vad vi kan göra och hur
vi ska förhålla oss till den
tiggande människan.
Andreas berättar att livet för
romerna är mycket hårt i Ru
mänien och han förstår varför
många av dem väljer att resa
till Sverige och andra länder
för att ägna sig åt tiggeri. De
är ofta papperslösa och det
är mycket sällsynt med jobb.
Bland de 350 familjer som
Networks arbetar med är det
endast tio personer som har
ett vanligt jobb.
– Lidandet ligger inte bara
i den materiella fattigdomen,
utan också i det faktum
att ingen har trott på, eller
investerat i dessa människor.
En gång mötte jag exempel
6

FOTO: KARIN SUNDEMO

RUMÄNIENS FATTIGA

FOTO: CHRISTINA LARSSON OCH RÄDDNINGSMISSIONEN

MARKNAD

MED MÅNGA SYFTEN

vis en kvinna i 30-årsåldern
som inte kunde räkna till tio.
Ingen hade någonsin tyckt att
det var viktigt att lära henne
denna grundläggande färdig
het, säger han.
Andreas har funderat
mycket på långsiktiga lös
ningar för att vända den onda
spiral som många romer be
finner sig i. Tillsammans med
några vänner drog han igång
klädmärket Dece. I företaget
anställdes människor för att
de skulle kunna ta sig ur fat
tigdomen. Andreas och hans
arbetskamrater investerade i
dessa människor.

– De anställda fick lära
sig att producera företagets
varor vilket genererade lön i
form av pengar, men också i
självförtroende och ansvars
tagande för de anställda,
berättar han.
Andreas handlingar utma
nar oss. Vad kan du och jag
göra för att finnas där för en
människa i nöd, hur kan vi
investera i andras liv?
VIKTORIA JANNERLAND
DECES VAROR ÄR SNYGGA OCH
TRENDIGA! GÅ IN OCH KOLLA
SENASTE KOLLEKTIONEN PÅ:
DECECLOTHING.COM.

Fiskebäcks missionskyrka vill
engagera sig för människor i
såväl närområdet som utöver
vår värld. Den 27 september
anordnar vi en marknad där
begagnade saker kommer att
säljas till förmånliga priser.
En del av intäkterna kommer
att gå till Räddningsmissio
nens arbete med en öppen
förskola för romska barn.
Marknaden inriktar sig på
saker för barn. Allt som har
med barn att göra, från ny
född till tonåring, kan säljas
på marknaden. Om man vill
göra sig av med gamla saker
har man chansen att ge dem

ett andra liv genom barn
marknaden. Förtjänst delas
mellan de som lämnat in sina
saker och Göteborgs rädd
ningsmission. Den som läm
nar in saker till försäljning
kan naturligtvis även välja att
skänka hela sin förtjänst till
Räddningsmissionen.
Hanna Svanström är en av
de som varit med och pla
nerat barnmarknaden. Hon
berättar att det finns flera
syften med projektet:
– En barnmarknad är en
rolig och social händelse
som bidrar till en känsla av
samhörighet i bygden. I barn

familjer finns många materi
ella behov och kostnaderna
kan lätt bli stora om allt ska
inhandlas nytt. Marknaden
erbjuder ett mer ekonomiskt
alternativ. Dessutom är det
till nytta för miljön när kläder
och prylar ges en längre
livslängd.
Miljövänligt, medmänsk
ligt, ekonomiskt och roligt
– välkommen till en dag med
många positiva effekter!
VIKTORIA JANNERLAND
LÄS MER OM MARKNADEN PÅ DET
SEPARATA BLAD SOM FÖLJER MED
FÖRSAMLINGSBLADET.
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SAGT & GJORT

TRON ÄR

en del
avLIVET

– Min kristna tro är en
trygghet för mig i livet. Jag
tror att Gud finns med mig
och jag har alltid någon att
vända mig till.
Det säger Carin Håkansson, en av medlemmarna i
Fiskebäcks missionskyrka.
Kan man räkna med Gud
mitt i vardagslivet där man
ska hinna med familjen och
karriären?
– Ja det tycker jag, det är
inte bara i livsavgörande ske
den man känner trygghet i att
vända sig till Gud utan även i
det vardagliga, såväl på jobbet
som i privatlivet, säger Carin
Håkansson.
Hon arbetar som pro
duktutvecklare på ett stort
internationellt företag och
har tre barn 9, 6 och 2 år
gamla. Det blir inte så många
lugna stunder och egen tid för
reflektion.
– För att få ihop det behö
ver man vara praktisk i stun
8

»BARNEN ÄR
VÅR SKATT«
4 FRÅGOR till Ingbritt Palmqvist.

NYA LOKALER FÖR BRUNNEN
PACKAT OCH KLART. Pastor
Aaron Thompson och Milen
Girma hälsar välkommen till
Brunnens nya, fina lokaler på
Folkvisegatan 6 i Brunnsbo,

CARIN HÅKANSSON, medlem i Fiskebäcks missionskyrka, berättar om tron i vardagen.

den. Jag brukar till exempel
utnyttja tiden i bilen från och
till jobbet för egna tankar. Jag
tror att Gud ser hur vårt liv
ser ut och är med oss oavsett
om vi ber och tänker på
honom eller inte. Jag är trygg
i att han alltid ser och hör
mig. Vi ber också aftonbön
med våra barn och det är en
fin stund även för mig att
få avsluta dagen på. Tron är
viktig och jag vill gärna föra
den vidare till mina barn.
Carin tycker att det är
intressant att prata med
vänner och arbetskamrater
om livsfrågor. Även på jobbet
kommer hon ibland in på
samtal om värderingar och

olika sätt att se på det som
händer runt omkring oss.
– Jag tror att den kristna
tron har format mig till den
person jag är och förhopp
ningsvis lyser det igenom på
ett positivt sätt i dialogen med
andra människor.

Backa. Brunnen är Fiskebäcks
Missionskyrkas församlingsplantering och programmet för
Brunnen finns i kalendariet i
detta församlingsblad.

VART TOG
NY ALPHA
SMU VÄGEN? KURS
NAMNBYTE. Så här i starten
på höstterminen i våra barnoch ungdomsgrupper passar
vi på att påminna om att
Fiskebäcks-Önnereds SMU
har bytt namn till Equmenia.
Det beror på att SMU inte
längre finns som namn på
riksnivå utan heter även där
Equmenia.

SAMTAL OM TRO.
Är du intresserad
av att prata om livsfrågor och kristen
tro? Välkommen till ny
Alpha-termin 15 oktober kl 18.30 i
Fiskebäcks missionskyrka. Alpha
är en grundkurs i kristen tro.
Anmälan till exp, tel 29 14 83 eller
info@fiskeback.missionskyrkan.se

CHRISTINA LARSSON
TORSD 9 OKT KL 19.00 SAMTALAR
GUSTAF BJÖRKMAN MED REPRESENTANTER FRÅN SKOLAN, VÅRDEN
OCH NÄRINGSLIVET. RUBRIKEN FÖR
KVÄLLEN ÄR »SAMTAL OM ATT HITTA
SIN UPPGIFT I LIVET. ÄR GUD MED
MIG I MITT ARBETE?«

MIN PLATS
PÅ JORDEN
BOKAKTUELLT. Cissi Glittvik och
Carolin Freinholtz, båda med rötter i Fiskebäcks missionsförsamling, har gjort en bok tillsammans
som handlar om identitet. Boken
finns på bokbordet i kyrkan.

– Vad har du
för ledarroll i
kyrkan?
–Jag är ledare för
de yngsta barnen i
söndagsskolan.
– Beskriv hur en samling ser ut
i söndagsskolan.
Alla söndagsskolbarn börjar
med att vara med i gudstjänsten en stund innan vi går ner
till våra lokaler och delar in oss
i fyra olika grupper.
I min grupp sätter vi oss
på mattor och välkomnar
varandra. Alla barn har fått en
legobit och de barn som är
närvarande bygger ett högt
torn. Barnen har med sig en
liten peng som vi samlar in.
Pengarna går till barn i Kongo
Kinshasa. Vi sjunger flera
sånger och gratulerar de som
fyllt år. Därefter blir det en biblisk berättelse. Vi använder oss
av bildspel, gosedjur, drama
etc för att illustrera berättelsen.
Vi avslutar med pyssel som hör
ihop med söndagens tema.
– Vilka barn är välkomna?
Alla barn är välkomna till
söndagsskolan. Det året man
fyller 4 år får man börja.
– Vad är det bästa med att
vara ledare?
Barnen är vår framtid och
en skatt. Den skatten måste
vi förvalta väl. Det bästa är
att få vara med och försöka
ge barnen en tillit till Gud. Vi
önskar att de ska upptäcka allt
det goda, glädjen och tryggheten i att tillhöra Jesus.
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KALENDER

SEPTEMBER
8/9 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
10/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric.
Önneredsgården
19:00 Konfastart. Mer information på
webbsidan.
11/9 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
14/9 Sön 11:00 Gudstjänst. »Räkna med
Gud – Finns det en kraft större än mig
själv?« Gustaf Björkman. Sång och
musik av Hannah Vennman. Nattvard.
Bibelutdelning till årets konfirmander.
Söndagsskola.
15/9 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
17/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric.
Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Tubakvartetten. Bert Slättung. Önneredsgården
18/9 Tors 19:00 »Räkna med Gud« –
Samtal om trons gränsland. Torsten
Åhman samtalar med Mats Bjurbom
om att söka efter en tro på Gud.
19/9 Fre 20:00 Ungdomsmöte. »Räkna
med Gud – du är en del av något mycket större.«
20/9 Lör 12:00 Sångstund. Åkerhus
21/9 Sön 11:00 Gudstjänst. »Räkna med
Gud – Hur kan jag räkna med Gud i
livets svårigheter?« Gustaf Björkman.
Sång och musik av Hannah Vennman.
Nattvard. Söndagsskola.
13:00 Explore. »Räkna med Gud i
Bibeln.«
22/9 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
24/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric.
Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Modevisning
med Fjärås Mode.
Önneredsgården
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25/9 Tors 19:00 »Räkna med Gud – Samtal om att räkna med Gud när livet inte
blev som man tänkt sig.« Gustaf Björkman samtalar med Tomas Sjödin.
27/9 Lör 09:00–14:00 Socialt engagemang: Barnmarknad.
28/9 Sön 11:00 Gudstjänst. »Räkna med
Gud« – Hur kan jag i vår tid tro på en så
gammal berättelse? Gustaf Björkman.
Sång och musik av Hannah Vennman.
Barnvälsignelse. Medlemsintagning.
Nattvard. Söndagsskola.
13.00 Församlingsmöte.
29/9 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.

IDOL 2014
Lördagen 11 okt är det äntligen dags
för IDOL 2014! Idoldagen är för dig
som är mellan 6–12 år (född 2002–
2008). Välj mellan olika aktiviteter
som exempelvis kör, sport, dans, drama, skapande. Anmälningsfoldrar och
mer info finns att få i kyrkan och på
församlingens hemsida inom kort!
Vid frågor kontakta Hanna Wessman,hanna_wessman@hotmail.com
11/10 Lör 11:00 Idoldagen.

OKTOBER
1/10 Ons 09:00 Seniorträffen/RPG: Höst
utfärd. Anmälan.
2/10 Tors 19:00 »Räkna med Gud« – Kan
man som kritiskt tänkande människa
tro på en gammal berättelse? Morten
Sager, filosof, samtalar med Gustaf
Björkman.
20:00 Ungdomsmöte. »Räkna med
Gud – i skolan och där du är.«
4/10 Lör 19:01 Simon Ådahl och Örjan
Armgren.
5/10 Sön 11:00 Gudstjänst. »Räkna
med Gud – Hur kan jag räkna med
Gud i mitt arbete?« Peter Baric. Sång
och musik av Carl Eksmo. Nattvard.
Söndagsskola.
13:00 Explore. »Räkna med Gud där
du är.«
6/10 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
8/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Vem
bestämmer vilka fiskar vi får äta?
Tomas Ahlström. Önneredsgården
9/10 Tors 19:00 »Räkna med Gud« –
Samtal om att hitta sin uppgift i livet.
Är Gud med mig i mitt arbete? Gustaf
Björkman samtalar med representanter
från skolan, vården och näringslivet.

Platsen är Missionskyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.

17:00 Idolkonsert.
12/10 Sön 11:00 Gudstjänst. Tacksägelsedagen. Bön och Offerdag för
equmenia. Peter Baric. Sång och musik
av Hannah Vennman och Idolkören.
Barnvälsignelse.
13/10 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
15/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter
Baric. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Storvarvs
epoken i Göteborg. Hans Nilsson/Kjell
Ring. Önneredsgården
16/10 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
18:30 Start Alpha-kurs.
18:30 Start Äktenskapskurs.
20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
18/10 Lör 12:00 Sångstund. Åkerhus
19/10 Sön 11:00 Gudstjänst. »Att förändra
världen och bevara sitt hjärta.« Petter
Jakobsson från Diakonia. Sång och
musik av Hannah Vennman och en kör.
Nattvard. Söndagsskola.
18.00 »Min plats på jorden« Föredrag,
samtal, bildvisning. Cissi Glittvik och
Caroline Freiholtz.
20/10 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
22/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter
Baric. Önneredsgården

22/10 Ons 12:00 Seniorträffen/RPG: På
spåret. Sten & Stina Andersson. Önneredsgården
23/10 Tors 18:30 Alpha-kurs.
18:30 Äktenskapskurs
20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
25/10 Lör 20:00 Home. Önneredsgården
26/10 Sön 11:00 Gudstjänst. »Bli visare!«
Undervisning från Ordspråksboken.
Gustaf Björkman. Sång och musik av
Carl Eksmo. Nattvard. Söndagsskola.
27/10 Mån 19:30 Församlingsbön.
29/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter
Baric. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Fritt ur hjärtat. Bo Börjesson. Önneredsgården
30/10 Tors 18:30 Alpha-kurs.
18:30 Äktenskapskurs
20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

NOVEMBER
1/11 Lör 11:00 Gudstjänst. Alla Helgons
dag. Peter Baric. Sång och musik Carl
Eksmo.
2/11 Sön 11:00 Gudstjänst. »Visare arbete«. Undervisning från Ordspråksboken. Aaron Thompsson och Brunnen.
Musik Hannah Vennman. Nattvard.
Höstlov i söndagsskolan
3/11 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
5/11 Ons 11:00 Bibel och bön. Peter Baric.
Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Sång och
musik. Bengt Åkerberg. Önneredsgården
6/11 Tors 18.30 Alphakurs
18.30 Äktenskapskurs
19.00 Tre kvällar om Efesierbrevets
hemlighet. Peter Baric. Önneredsgården
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6/11 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
7/11 Fre 20:00 Ungdomsmöte. »Räkna
med Gud – nu, men också i framtiden.«
8/11 9.00 BASgruppsfrukost. Önneredsgården
9/11 Sön 11:00 Gudstjänst. »Visare beslut«
Undervisning från Ordspråksboken.
Gustaf Björkman. Musik Hannah Vennman. Nattvard. Söndagsskola.
13:00 Explore. »Räkna med Gud när
livet suger.«
10/11 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
12/11 Ons 12:00 Seniorträffen/RPG:
Utfärd i Göteborg. Anmälan.
13/11 Tors 18.30 Alphakurs
18.30 Äktenskapskurs
19.00 Tre kvällar om Efesierbrevets
hemlighet. Peter Baric. Önneredsgården
Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
15/11 Lör 12:00 Sångstund. Åkerhus
16/11 Sön 11:00 Gudstjänst. »Visare tal«.
Undervisning från Ordspråksboken.
Johanna Buller. Musik Carl Eksmo. Natt
vard. Söndagsskola.
17/11 Mån 19:30 Arbete för mission.
Önneredsgården
19/11 Ons 11:00 Bibel och bön. Peter Baric.
Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Mitt liv som
entreprenör. Ingemar Götestam.
Önneredsgården
20/11 Tors 18.30 Alphakurs

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.

0705-66 32 20

Sunday 11.00. Service with Worship,
followed by fika. Önneredsgården
Wednesday 09.30–12.00. Women’s
Bible Study. Please see www.fisherscreek.net for location details.
Wednesday 18.00–20.00. Youth Group
for grade 6 and older. Önneredsgården
Thursday 18.30–21.00. Women’s
Evening Group (meets every other
Thursday)
Friday 16.00–17.00. Senior High Bible
Study. Starts 29th Aug. Landala Cafe
Since time and location are subject to
change, please contact us before attending a group for the first time.

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,
för platser.

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

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
HAGAB fastighetsbyrå.
Hör gärna av dig om du har frågor eller vill
veta mer, vi hjälper gärna till! Alltid kostnadsfri
värdering och skatteberäkning av er bostad.
Välkommen till oss!
HAGAB fastighetsbyrå
Traneredsvägen 43, Påvelunds centrum,
426 77 V. Frölunda

KÖRKORT

BIL–MC–BUSS–TAXI

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

18.30 Äktenskapskurs
19.00 Tre kvällar om Efesierbrevets
hemlighet. Peter Baric. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
23/11 Sön 11:00 Gudstjänst. Peter Baric.
Sång och musik av Hannah Vennman.
Nattvard. Söndagsskola.

Söndagar kl 16.00. Gudstjänst. Jämna
veckor storsamling i lokalen på
Folkvisegatan 6. Udda veckor cellgrupper i hemmen
Onsdagar 18.00–19.30. Fördjupningskvällar. Jämna veckor »Listen to
the Spirit«, kristen meditation. Udda
veckor »Learn Jesus«, vi läser ur
evangelierna tillsammans.
Varmt välkommen att vara med!
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www.omelettfoto.se

Christer Björkvall
Gottskärsgatan 6 • 421 57 Västra Frölunda
Tel. 0703-29 35 40

VILL DU
ANNONSERA?

PREEM TYNNERED

Grevegårds-, Skattegårdsvägen

MEJLA
INFO@FISKEBACK.MISSIONSKYRKAN.SE

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

Skånegatan 17
411 40 Göteborg
031–15 35 35

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

Petra & Camilla
Andersson

Tomas & Malin med personal

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

Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

VILLAOLJA

www.hoppochtro.se

Öppettider:

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

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

Välkomna!

BRP Olje AB
Box 8087

421 08 V. Frölunda
Tel:47 55 55 • Fax:734 48 44
Mail: info@brp.nu
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DESIGN

•

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

RÄKNA
MED GUD
SAMTALSKVÄLLAR I
MISSIONSKYRKAN I
FISKEBÄCK
Tors 18 sept 19:00 Trons gränsland.
Torsten Åhman samtalar med Mats
Bjurbom om att söka efter en tro på
Gud.
Tors 25 sept 19:00 Att räkna med Gud
när livet inte blev som man tänkt sig.
Gustaf Björkman samtalar med Tomas
Sjödin.
Tors 2 okt 19:00 Kan man som kritiskt
tänkande människa tro på en gammal
berättelse? Gustaf Björkman samtalar
med Morten Sager.
Tors 9 okt 19:00 Att hitta sin uppgift
i livet. Är Gud med mig i mitt arbete?
Gustaf Björkman samtalar med representanter från skolan, vården och
näringslivet.

