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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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Det började med gråt

V

i går nu in i julen
som är högtiden då
vi firar att Gud tog
det stora klivet från sin
fullkomliga härlighet till vår
trasiga värld. Din och min
verklighet. Gud blir människa
genom att hans son Jesus föds av
Maria. Vi har fyra olika författare i
bibeln som med sin personliga prägel
har berättat om detta underliga. Deras
texter består till stora delar av tal och ord
som Jesus yttrade.
En sak som ingen av dessa fyra återger
är vad som allra först kom över Jesus
läppar. Man säger bara att han föddes
i ett stall. Utifrån den informationen
behöver man inte vara teolog för att
dra slutsatsen att det allra mest troliga
som Jesus gjorde allra först, var att han
grät. Jag vågar påstå att det är vad alla
nyfödda barn gör. Gråten kan man därför
säga är människans ”förstaspråk”. Det är
universellt och betyder samma sak. Exakt
vad som kommuniceras när en nyfödd
gråter kan vi inte veta. Men jag tänker
mig att gråten uttrycker rädsla, chock,
obehag osv. Kanske är grundmeningen
ett första rop på hjälp? Jag behöver andra
för att överleva – hjälp mig!
Visst är det märkligt att den som skapat allt uttrycker beroende av andra? Att
Jesus gråter innebär att vi tror på en Gud
som gråter. Vad betyder det? Vad gör det
för skillnad i mitt liv? Det betyder bland
annat att Gud under sin tid på jorden
inte var immun mot omständigheter och

svårigheter. Han brottades precis som vi.
Detta blir väldigt tydligt i ett av breven i
Nya testamentet, Hebréerbrevet:
Under sitt liv på jorden uppsände han med
höga rop och tårar enträgna böner till den
som kunde rädda honom från döden, och
han blev bönhörd därför att han böjde sig
under Guds vilja.
Brottningen med livet var en realitet hos
Jesus. Han sökte sig till Gud för att gång på
gång hämta kraft och ta ut riktningen för
sitt liv. Han gjorde inte det genom tomma
formler eller ritualer. Det var höga rop och
tårar. Det var inte fromma övningar utan
på riktigt. På samma sätt har du och jag
möjlighet att närma oss Gud. Jesus kom
och visade oss vägen genom det liv han
levde. Han öppnade vägen till Gud genom
sin död och uppståndelse.
Om du någon gång under denna jul
hör berättelsen om Jesu födelse, i sånger
eller texter, tänk då på att Jesus grät. Att
Gud är en Gud som gråter med dig och
mig och vill finnas här för dig och mig.
Det där blir på riktigt när vi ber.
Med önskan om en god jul och ett välsignat 2015!

PETER BARIC
Omsorgspastor

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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SOPPA OCH
GEMENSKAP

NÄR PENSIONÄRERNA
TRÄFFAS

– Vi har väldigt trevligt här,
säger Yvonne Glansén, som är
en trogen besökare.
Ett 50-tal pensionärer
har samlats i Fiskebäcks
missionskyrka för att träffa
varandra och för att lyssna till
dagens föreläsare, pastor Bo
Börjesson. Det är onsdagen
före Allahelgonahelgen och
ämnet för dagen är ”Helgonen – de som gått före och vi
som följer efter”.
– Inför de stora helgerna
brukar vi ha någon som
kommer och talar över ämnen som har anknytning till
helgens tema, berättar Håkan
Johansson som är ordförande
i församlingens seniorråd.
Seniorträffarna brukar
hållas i Önneredsgården,
men under hösten har köket
där renoverats och träffarna
flyttats till Missionskyrkan.
Samlingen börjar med en god
soppa och sedan blir det kaffe
och kaka.
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– Trots att vi träffas ofta
så har vi mycket att berätta
för varandra, säger Solweig
Wahlqvist som även hon
ingår i seniorrådet.
Hon och Håkan Johansson
tog över ansvaret för seniorträffarna för tre år sedan och
de gläds över att fler hittar
till samlingarna. Antalet
besökare varierar mellan 40 –
70. Yvonne och Hans Glansén
har varit med sedan de
flyttade till Beryllgatan från
Kortedala för nio år sedan.
– Vi tycker om gemenskapen och har lärt känna
de flesta som kommer hit
regelbundet. En del umgås
vi även med på andra tider,
berättar de.
Makarna Glansén tycker
att programmet är bra och
varierande. De uppskattar
framför allt underhållningen och föredragen. Hans
nämner som exempel ett
föredrag under hösten som

Lars-Olof, som är med på
mycket som händer i kyrkan,
tycker att det är trevligt
att en gång i veckan träffa
människor i sin egen ålder.
Åldersspridningen är ganska
stor – en del är nyblivna
pensionärer, andra har hunnit
bli 80+.
Till den första kategorin
hör Birgitta Tolland som
hittills bara varit med några
gånger.
– Man behöver nog ha varit
pensionär ett par år innan
man inser att man faktiskt
är det och kan vara med på
seniorsamlingar. Jag tycker
att det är roligt att yngre pensionärerna får träffa de äldre
och programmet passar alla
åldrar, säger hon.
Man behöver inte vara
pensionär eller medlem i
föreningen för att vara med
på seniorträffarna. Alla som
vill och har möjlighet är
välkomna.
Missionskyrkans seniorförening, RPG Fiskebäck/
Önnered är ansluten till
Riksförbundet PenionärsGemenskap.

Hans och Yvonne Glansén
Pensionärsrådet:
Solweig
Wahlqvist,
Stina Andersson,
Sten Andersson
och Håkan
Johansson.
(Roy Andersson
saknas på bilden).

Lars-Olof Kristensson

Foto: OMELETTFOTO

Fisksoppan är serverad och pratet runt
borden i full gång. Det är onsdag lunch
och tid för seniorträff i Fiskebäcks
missionskyrka.

handlade om storvarsepoken
i Göteborg.
Håkan och Solweig och
övriga i seniorrådet som
ansvarar för programutbudet
har satt målet högt: Det ska
vara en bra blandning som
är både underhållande och
utbildande. Två gånger om
året gör man en längre resa
och lika ofta en utflykt i Göteborgsområdet.
– I mitten av november ska
vi besöka Palace Hotell och
titta på de Fürstenbergska
konstsamlingarna, berättar
Sten Andersson som håller i
anmälningarna.
Tillsammans med sin fru
Stina har han under många
år ansvarat för den populära
och återkommande programpunkten ”På spåret”.
Vid ett av borden den här
onsdagen sitter Lars-Olof
Kristensson. Han är medlem i
Missionskyrkan och har varit
med på seniorträffarna sedan
han fyllde 70 år för sju år
sedan och slutade fiska.
– Det är bra att samlingen
är mitt på dagen. Jag uppskattar gemenskap och soppan är
god, säger han.

CHRISTINA LARSSON
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Glädjeskaparna och
barnbarnen berikar
Nils Erikssons liv
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Båda sönerna, Pehr och
Stefan, går i sin fars fotspår. När de ägnat
sig åt fisket har
farfar ställt
upp som
barnvakt.
– Mig
kommer
barnen
ihåg som
den som
lagade
mycket mat,
men Nils kommer de att minnas
för att han gjorde så många
roliga saker med dem, säger
Anna-Lisa skämtsamt.
Det är mycket humor i
samtalet med Nils. Han verkar ta det mesta med ett slags
lätthet och naturlighet. Så är
det även när det gäller den
kristna tron.
– Min mor lärde mig att
lägga livet i Guds händer, och
det har jag gjort. När jag ser
tillbaka kan jag se att det som
har varit jobbigt i livet ändå
blivit till en styrka.
Kyrkan har alltid haft
en naturlig plats i hans liv.
Nils gick i söndagsskolan
i missionshuset i Önnered
med ”tant Olga” som kunde
berätta så målande om Bibels
platser att Nils kände igen

sig när han besökte landet
många år senare.
– I mitt hem och
i söndagsskolan
lades grunden till min
kristna tro.
Den var
enkel och
utan stora
krav som
jag förstått
att så
många andra
växte upp med
på den tiden.
Sedan 25 år tillbaka är
Nils med i manskören Glädjeskaparna. Trots att många
av herrarna börjar bli lite äldre reser de fortfarande runt
och sjunger på olika platser.
– Vi har en blandad
repertoar, men sjunger mest
äldre sånger som vår publik
tycker om.
Nils har varit medlem i
Fiskebäcks missionsförsamling sedan 20-årsåldern, och
han tycker att det är roligt
att nya människor hittar in i
gemenskapen. Särskilt glad är
han över alla barn.
– De är församlingens
framtid, säger han.
CHRISTINA LARSSON

Vill du stödja
församlingEN?
Foto: OMELETTFOTO

Nils Eriksson har levt 82 år i
Önnered och Fiskebäck och
sett en otrolig utveckling i
närområdet, i samhället och
i Missionskyrkan där han är
medlem sedan många år.
– Jag är nöjd med livet och
har mycket att vara tacksam
över, säger han.
Det enda som inte har
förändrats på snart 60 år är
hemadressen. När han och
Anna-Lisa gifte sig 1957 flyttade de in på Rödspottegatan
och där bor de fortfarande
kvar. Men Nils är född i Önnered och enligt Anna-Lisa
har Nils aldrig flyttat därifrån
mentalt. ”En gång önneredsbo alltid önneredsbo”.
Han började arbeta som
fiskare medan han ännu hade
barnbidrag och höll på fram
till pensionen. Fisket har varit
ett sätt att försörja sig och han
kan berätta många spännande
historier från den tiden. Ändå
är det när han berättar om
sin andra karriär – den med
barnbarnen – som han riktigt
lyser upp.
– När mina egna barn var
små var jag borta mycket.
Ibland låg vi ute och fiskade
i flera veckor i taget. Det har
jag tagit igen med barnbarnen som jag haft nära mig
hela tiden.

SAGT & GJORT

Bjorli
lägret
Glöm inte att anmäla dig
till Bjorli-lägret 29/12 –
3/1. Du som är mellan
13 -20+ är välkommen.
Lägret arrangeras av
Equmenia i Fiskebäck
och Sävedalen.
Anmälan:
www.equmenia.se/regioner/vast/anmalan

Missionsgudstjänst
7 december, andra
advent, är det missions-gudstjänst med
insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Biträdande
kyrkoledare Sofia
Camnerin, predikar. Sång
och musik av Jean
Claude Loubelo och
Diasulu.

VINTERKONFERENS
Fackeltåg, ungdomsmöte, konsert och festkväll.
Det är något av det som händer när kyrkorna i
Väst går samman i en gemensam satsning 16–18
januari. Temat är ”Välkommen hit vem du än är,
var du än bor” – En helg om generositet och
gästfrihet.
Det har blivit en god tradition att frikyrkorna i
Väst gör en gemensam satsning i början av året.
Men i år finns även Svenska kyrkan, katolska kyrkan och den syrisk ortodoxa församlingen med
i delar av programmet (galakvällen på lördagen
och fackeltåget).
I år är det Pingstkyrkan som är värdförsamling
för arrangemanget. Helgen inleds med ett ungdomsmöte där klockan 20.00 på fredagskvällen.
Klockan 15.00 på lördag blir det en samling då
några personer berättar om sin erfarenhet av att
hamna utanför det sociala systemet.

Du kan vara med och stödja Fiskebäcks
missionsförsamling genom att ge gåvor på
olika sätt:
• Vill du ge en kontinuerlig gåva så kan du
använda dig av Autogiro. Blanketter finns
på kyrktorget. Du kan också maila till
ekonomi@fiskeback.missionskyrkan.se för
att få en blankett.
• Du kan även ge din gåva via bankgiro
5880-8908. Har du önskemål om vad
gåvan ska användas till så ange det i
inbetalningen. Vårt barn- och ungdomsarbete, Equmenia, har plusgiro 722951-1.
• I Missionskyrkan finns en kollektomat där
du kan använda ditt kontokort för att ge
en gåva.
• Församlingen har ett Swish-konto: 123 268
41 32.

Brendan Howard / Shutterstock.com

Klockan 18.00 genomförs ett fackeltåg under
temat ”Generositet”. Det kommer att gå från den
assyriska kyrkan vid Smycketorget via Tynneredskyrkan och avslutas i Pingstkyrkan.
Klockan 19.00 hålls en mångkulturell galakväll
med mycket musik som handlar om rasism och
gästfrihet. Efteråt blir det mångkulturellt fika.
På söndagen blir det en finalkväll klockan 18.00
med medverkan av pastor Bengt Axelsson, sångaren Samuel Ljungblahd och en stor gospelkör.
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KYRKOÅRET

Kyrkoåret inleds första advent
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– Vad fascinerar dig mest
med kyrkoåret?
– Kyrkoåret är en form
som är lätt att följa. Ändå
för den dig djupare. Man
kan se kyrkoåret som en
cirkel, men egentligen är det
en spiral. Du möter samma
säsonger och högtider, år
efter år. Texterna är desamma, men du förändras. Din
tro fördjupas. Det är lite som
en kärleksrelation som blir
starkare, tryggare och bättre
med tiden.

All
ns
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– Varför ska man följa
kyrkoåret?
– Den kristna tron sammanfattas i Jesu liv. Eftersom
kyrkoåret sätter Jesu liv i
centrum hjälper det oss att
hålla fokus på det viktiga.
Samtidigt erbjuder det en

bredd. Som pastor har man
sina favorittexter och teman
som man gärna återkommer
till i undervisningen. Andra
texter kan hamna i skymundan. Med hjälp av strukturen
i kyrkoåret ges en större
variation i gudstjänstens
teman. En mer allsidig andlig
spis serveras.
– Jag tror att vi mer än
någonsin behöver den rytm
och struktur som kyrkoåret
ger. För hundra år sedan fick
varje människa till sig tron,
vare sig man ville det eller ej,
genom skola och kyrka. Detta
i kombination med stränga
former och strukturer i det
kristna utövandet innebar
en risk att tron blev tom och
platt. Idag är läget ett annat.
Ingen tvingar dig till tron. Du
har valt den själv. Däremot
möter vi varje dag hundratals
andra röster och budskap om
hur vi ska leva våra liv. Vill

o
elg

– Vad är ett kyrkoår?
– Kyrkoåret är en liturgisk
kalender som följer de stora
kyrkliga högtiderna. Precis
som naturen har sina årstider,
så har kyrkan sina högtider
och säsonger. Varje säsong
inom kyrkoåret är kopplad
till ett visst skede i Jesu liv.
Dessutom har varje söndag
inom en viss säsong ett eget
tema kring en mer specifik
händelse i Jesu liv. Utifrån
den händelsen finns sedan
förslag på olika texter från
Bibeln samt passande psalmer
och böner som kan användas
i gudstjänsten.

man då vara kristen, kan man
behöva något att hålla i för att
ens tro inte ska blekna. Detta
något, kan vara den form,
rytm och vana som kyrkoåret ger. Att följa kyrkoåret
är ett sätt att forma sitt liv
efter Jesus.
– Idag finns både
litteratur och mobil
appar som kan hjälpa
dig att följa kyrkoåret
på ett enkelt sätt.
Under satsningen i
vår kyrka kommer ett
häfte att delas ut som
ger ett förslag på hur
du kan följa kyrkoåret i
din vardag.

sö
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n
Sö
h
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Fram till sommaren kommer vi att på ett
tydligare sätt än hittills följa kyrkoårets
texter i våra gudstjänster. Kyrkoåret, kyrkans gudstjänstkalender, sätter Jesu liv
i centrum och hjälper oss hålla fokus på
det viktiga, säger pastor Gustaf Björkman.

Domssöndagen

S ön f

EN RYTM FÖR DET KRISTNA LIVET

Första advent

ADVENT

DAGAR OCH PERIODER HAR EN
LITURGISK FÄRG I KYRKOÅRET

Vitt är glädjens färg.
Den används alla högtider som
särskilt hör ihop med Jesus.
Rött är Andens och blodets färg.
Blått / violett är förberedelsens färg.
Grönt är växandets färg.
Svart är sorgens och dödens färg.
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KALENDER

NOVEMBER
24/11 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
25/11 Tis 11:00 Babysång.
26/11 Ons 11:00 Bibel och Bön.
12:00 Seniorträffen/RPG: Inför advent.
Glädjeskaparna .
19:30 Kören: Övning med advents
kören.
27/11 Tors 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
29/11 Lör 10:00 Handla för Andra. ICA
Nära Fiskebäck.
30/11 Sön 09:30 Gudstjänst. Första
advent. Liselotte J. Andersson. Sång
och musik av Adventskör och orkester.
Söndagsskolan pysslar.
11:30 Gudstjänst. Första advent. Lise
lotte J. Andersson. Sång och musik av
adventskör och orkester.

8/12 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
10/12 Ons 12:00 Seniorträffen/RPG:
Lucia. Kyrkans personal.
11/12 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
13/12 Lör 12:00 Åkerhus: Sångstund.
Åkerhus
18:00 Traditionellt luciatåg och därefter Home med servering för alla åldrar.
13/12 Lör 20:30 Gospelkonsert med In
His Grace under ledning av Hannah och
Emma Vennman.
14/12 Sön 11:00 Gudstjänst för alla åldrar.
Söndagsskolavslutning. Johanna Buller.
15/12 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
18/12 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
21/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Vi sjunger in
julen. Emil Björner.
24/12 Ons 11:00 Samling vid krubban.
Peter Baric.
23:00 Julmingelfika.
23:30 Midnattsgudstjänst. Gustaf
Björkman.
28/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Peter Baric.

December
2/12 Tis 11:00 Babysång.
12:00 Seniorträffen/RPG: Fyrarna i
Skagerack och Kattegatt. Esbjörn Hillberg.

LUCIATÅG

4/12 Tors 20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
7/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Andra advent.
Sofia Camnerin. Sång och musik av
JeanClaude Loubelo och Diasulu. Bön
och offerdag för mission i andra länder.
Söndagsskola.

10
10

4/1 Sön 11:00 Gudstjänst.
11/1 Sön 11:00 Gudstjänst. Peter Baric.
Sång och musik av Källängens kapell.
16/1–18/1 Ekumenisk konferens. Se s 7.
18/1 Sön 11:00 Upptaktsgudstjänst. Gustaf Björkman. Nattvard. Söndagsskolan
startar.
19/1 Mån 19:30 Församlingsbön.
22/1 Tors 19:00 Alpha introduktionskväll
19:00 Tre kvällar om Filipperbrevet.
Peter Baric. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
25/1 Sön 11:00 Gudstjänst. Peter Baric.
Sång och musik av Alexander Börjesson. Nattvard. Söndagsskola.
26/1 Mån 19:00 Påverkanstorg inför
årsmötet.
29/1 Tors 19:00 Alpha första gången

GOSPELKONSERT
MED

IN HIS
GRACE
13 dec
kl 20:30

19:00 Tre kvällar om Filipperbrevet.
Peter Baric. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården

FEBRUARI

1/12 Mån 19:30 Församlingsbön. Peter
Baric.
3/12 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric.

Januari

13 dec
kl 18:00

1/2 Sön 20:00 Gudstjänst. Gustaf Björkman. Nattvard. Söndagsskola.
2/2 Mån 19:30 Församlingsbön.
5/2 Tors 19:00 Tre kvällar om Filipper
brevet. Peter Baric. Önneredsgården
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
8/2 Sön 11:00 Gudstjänst. Gustaf Björkman. Nattvard. Obs! Ingen söndags
skola.
9/2 Mån 19:30 Församlingsbön.
12/2 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

Platsen är Missionskyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.
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FISHERS.
ÅRSMÖTE
26 jan kl 19.00 Påverkanstorg inför
årsmötet
22 feb kl 11.00 Gudstjänst, lunch och
årsmöte

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.

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)

15/2 Sön 11:00 Gudstjänst. Peter Baric.
Nattvard. Söndagsskola.

Friday 16.00–17.00. Senior High Bible
Study. Starts 9th Jan. Landala Cafe

16/2 Mån 19:30 Församlingsbön.

Since time and location are subject to
change, please contact us before attending a group for the first time.

19/2 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
22/2 Sön 11:00 Gudstjänst och försam
lingslunch och årsmöte. Gustaf Björkman. Nattvard. Söndagsskola.
23/2 Mån 19:30 Församlingsbön.
26/2 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

Mars
1/3 Sö 11:00 Gudstjänst. Johanna Buller.
Nattvard. Söndagsskola.
2/3 Mån 19:30 Församlingsbön.
5/3 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
8/3 Sön 11:00 Gudstjänst. Emil Björner.
Nattvard. Söndagsskola. Bön och offerdag för Equmeniakyrkans pastors- och
diakonutbildning.

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.

www.labrilavall.com

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

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.

Petra & Camilla
Andersson
Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

Söndagar kl 16.00. Gudstjänst. Jämna
veckor storsamling i lokalen på
Folkvisegatan 6. Udda veckor cellgrupper i hemmen
Onsdagar 18.00–19.30. Fördjupnings
kvällar. 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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VILLAOLJA
VILLAOLJA
VILLAOLJA

www.omelettfoto.se

BRP
BRP
OljeOlje
AB AB
BRP Olje
AB

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

PREEM TYNNERED

421 08 V. Frölunda

Grevegårds-, Skattegårdsvägen

Tel:47
55
55
• Fax:734
48 44
Tel:47
55 55
55
Fax:734
48
Tel:47
55
••Fax:734
48
4444
info@brp.nu
Mail:
info@brp.nu
Mail:Mail:
info@brp.nu

Butik Tel. 45 65 36
•
•
•
•
•
•

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

Bilverkstad Tel. 45 22 20

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

Välkommen önskar

Tomas & Malin med personal

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

Skånegatan 17
411 40 Göteborg
031–15 35 35

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

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

Öppettider:

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

Välkomna!

KÖRKORT

BIL–MC–BUSS–TAXI

BRUHNS TRAFIKSKOLA
Grevegårdsvägen 234, Tel. 45 30 76
e-post: bruhns.trafikskola@swipnet.se
jerlov-inredning.se
0708 - 44 61 01
Sisjövägen 49, Askim
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DESIGN • TRYCK •
DISTRIBUTION

0705-66 32 20

GRAFISK SUPPORT
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

Välkommen att fira

advent & jul
Julen är en viktig helg för kyrkor runt hela världen. Då firar vi att Gud blev människa och kom
till jorden genom Jesus. I Fiskebäcks missionskyrka inbjuder vi till flera olika samlingar under
advent och julhelgen. Hjärtligt välkommen!
Första advent, 30 nov, kl 9.30 och 11.30. Gudstjänst med Liselotte J Andersson. Sång och
musik av Adventskör och orkester.
Andra advent, 7 dec, kl 11.00 Gudstjänst med
Sofia Camnerin, JeanClaude Loubelo och Diasulu.
Lucia, 13 dec, kl 18.00 Luciatåg.
Lucia, 13 dec, kl 20:30 Gospelkonsert
Tredje advent, 14 dec, kl 11.00 Gudstjänst för
alla åldrar. Johanna Buller.
Fjärde advent, 21 dec, kl 11.00 Vi sjunger in
julen. Emil Björner.
24 dec kl 11.00 Samling vid krubban. Peter
Baric.
24 dec kl 23.00 Julmingelfika
24 dec kl 23.30 Midnattsgudstjänst. Gustaf
Björkman.

