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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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Träna i att vara här och nu

S

trax innan sportlovet bör
jade hoppade jag på ett tåg
som tog mig upp genom ett
kallt, snöigt Sverige. Medita
tivt vaggade tåget förbi små
gårdar, stilla sjöar och en och
annan station. Efter ett antal
timmars resande släppte en
buss av mig mitt ute på Linkö
pings landsbygd. Min höst har varit
intensiv, med högre tempo än vanligt
och behovet av att stanna upp har blivit
större. Där ute på Linköpings landsbygd
fick jag möjlighet att göra just det. Ett par
dagar spenderades i retreat, i tystnad och
bön utan varken internet eller mobil.
Vi var en grupp pastorskandidater på
retreaten, men ändå var det bara jag och
Gud. Vad de är dyrbara de där tillfällena,
då man får stanna upp, checka av var
man är livet och blicka framåt men fram
för allt bara vara här och nu. En retreat
är en hjälp för detta, något jag skulle
rekommendera er alla att någon gång åka
på. Den lugna miljön, de regelbundna
stunderna för bön och de andliga övning
ar man ofta får på retreatdagar hjälper en
att öva sig i att vara här och nu med Gud.
Det är lite av ett träningsläger, fast för
själen och anden. Det inre livet hamnar i
centrum. Vad det är viktigt att vi vårdar
inte bara våra kroppar och vårt intellekt
utan också vårt inre.
Även om retreaten hjälper en att
öva sig i detta så går det också att hitta
stunder av retreat mitt i vardagen. Det
handlar verkligen om att hitta dem mer

än att uppfinna dem. De finns redan där.
Frågan är bara vad vi gör av de där stun
derna. På vägen till jobbet, i duschen, på
spårvagnen, på promenaden. När skulle
kunna vara din stund då du ändå är för
dig själv?
Min stund är olika i olika tider. Sön
dagens gudstjänster är ett stående inslag i
min livsrytm. För att vårda mitt inre och
min Gudsrelation så blir det livsnödvän
digt för mig att få gå på gudstjänst en
gång i veckan. Men sen finns också de där
vardagliga stunderna mitt i allt. Numera
infaller de ofta på bussen eller när jag står
och diskar. Då ser jag till att ta ett par dju
pa andetag, inga långa böner behövs be.
Har jag inte har massor jag vill säga Gud
så ber jag bara enkelt ”Kom Herre” och så
är jag bara stilla någon minut och landar i
livet och i Gud.
Testa det du också, öva dig i att ta den
där lilla stunden och få in en rytm att
gå på gudstjänst och du kommer märka
att de i längden gör något med dig. Din
ande stärks och du kommer bli mer
närvarande inför Honom som är ständigt
närvarande.
Guds välsigne dig!

JOHANNA BULLER
Ungdomspastor

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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FC FISKEBÄCK
Det började 2007 som ett fotbollslag
med spelare från framför allt kyrkorna
i västra Göteborg. Nu är FC Fiskebäck
ett framgångsrikt division fem-lag. Här
berättar sportchef Daniel Natanaelsson
om laget som kan förändra livet.
När jag försöker locka nya
spelare till klubben brukar
jag alltid avsluta värvnings
försöken med »FCF kommer
förändra ditt liv«. Naturligtvis
med väldigt mycket ironi
men jag tror ändå det ligger
något i det.
FC Fiskebäck bildades som
förening 2007 och gjorde
första säsongen i seriespel
2008. I stort sett alla spelare de
första åren var hämtade från
Fiskebäcks missionskyrka och
andra kyrkor i Göteborg. Men
under årens lopp har det blivit
en förening dit man kommer
för att spela fotboll med olika
bakgrund, men med kristna
värderingar i stadgarna och
som förhoppningsvis genom
syrar gruppen.
Jag tycker att vi med nu
varande grupp av människor
verkligen lyckats få en balans
mellan allvar och skoj. Nume
ra är vi ju en aktad förening i
fotbollsgöteborg där vi förra
året slutade tvåa i division
fem med bara två förluster
på tjugo matcher. Vi försöker
alltid vinna alla matcher vi
ställer upp i och vi gnäller på
domaren precis som alla an
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dra, men jag tycker att stäm
ningen i gruppen FCF är den
bästa jag upplevt under mina
tjugofem år som spelare.
Jag har en rejäl vinnar
skalle när det kommer till
fotboll och kan ibland ha
svårt att se det vackra i resan
som vi är ute på med FCF. En
förlust kan störa mig i flera
dagar, dock utan att påverka
min familj skall sägas. Men
de senaste veckorna har jag
återigen blivit påmind om att
FCF kan spela en viktig roll
i någons liv, mer än bara det
faktum att det är kul att jaga
en boll i grupp.
För några veckor sedan
kom Waleed ner på en
träning. Hans farbror
kontaktade oss och frå
gan om vi hade plats
för hans brorson som
kommit till Sverige i
augusti, från Syrien.
Syrien är något helt
annat än Påvelunds
IP där vi tränar fotboll
torsdagar och sönda
gar, men det ger ju också
oerhörda perspektiv. Wa
leed är tjugotvå år och hade
i sitt hemland studerat två år

till jurist innan hans familj
skickade honom till Sverige.
Resten av familjen är kvar i
kaosets Syrien. Nu läser han
SFI – svenska för invandrare
på folkuniversitet och spelar
fotboll med oss.
Hans svenska är ungefär som
min arabiska än så länge och
hans engelska skrämmer
ingen, men på planen går det
väldigt bra ändå. Utan att
veta precis vad han har med
sig i bagaget, har jag förstått
att FCF numera spelar en
väldigt stor roll för hans liv i
Sverige, utan att vi behöver
göra så mycket mer än att
vara goda medmänniskor och
spela fotboll tillsammans.
DANIEL
NATANAELSSON

FOTBOLLSKOLA
MED MERVÄRDE

Det började som ett freds
projekt för att hjälpa barn
som fått uppleva Kongos
inbördeskrig. Idag finns två
fotbollsskolor i de båda Kon
gostaterna och Fiskebäcks
missionskyrka är med och
stödjer båda.
– Söndagsskolan samlar in
omkring 10 000 kronor per år
till skolorna, berättar Made
leine Johnsson, som är en av
ledarna i barnkyrkan.
Varje söndag när söndags
skolan, eller barnkyrkan som
den nu kallas, träffas samlar
barnen in pengar till fotbolls
skolan i Kongo Kinshasa.
Tidigare gick pengarna till
fotbollsskolan i grannlandet
Kongo Brazzaville.
De senaste terminerna
har de använts till att köpa
in barnböcker. För fotbolls
skolorna handlar om mer
än fotboll. De bidrar genom
olika aktiviteter till att

utveckla barnens sociala och
personliga fostran. Samtidigt
som barnen får möjlighet att
träna och spela fotboll så får
de också lära sig att leva i fred
och vänskap och att utvecklas
och mogna som människor
med goda värderinga.
Madeleine Johnsson tycker
att det är bra att barn i Fis
kebäck får ta del av en annan
verklighet än sin egen.
– När vi samlar in peng
arna i barnkyrkan så brukar
vi fråga om barnen vet vart
pengarna går. De har också
fått rita teckningar som vi
skickat ner till Kongo. Det
har blivit en fin återkoppling
när vi fått se bilder som visar
att teckningarna satts upp på
väggarna i fotbollsskolanas
lokaler.
Fiskebäcks Missionskyr
ka stödjer fotbollsskolorna
även på annat sätt än genom
barnkyrkan. För några år

sedan gjordes in insamling
av fotbollsskor, benskydd och
strumpor. Bakom den insam
lingen fanns även IF Väster.
Det finns en naturlig
koppning mellan skolorna
och vår församling. Tomas
Hammar, tidigare pastor
i Fiskebäck, var med och
startade verksamheten och
senare har Lotta och Mathias
Davidsson arbetat i projektet.
Fotbollsskolan i Brazza
ville har funnits sedan 2003
då den startade som ett
samarbete mellan Svenska
Missionskyrkan (nuvarande
Equmeniakyrkan), Gothia
Cup och Evangeliska kyrkan
i Kongo. Sedan dess har mer
än 3000 barn och ungdomar
deltagit i verksamheten.
Fotbollsskolan i Kongo Kin
shasa invigdes 2010.
CHRISTINA LARSSON
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Kan man kombinera löpar
tävling och välgörenhet?
Ja, om man deltar i Fiske
bäcksloppet – Tre hamnar
så går anmälningsavgiften
oavkortat till Räddningsmis
sionens sociala arbete.
Sjätte juni går det första
Fiskebäcksloppet någonsin.
Förhoppningen är dock att
det ska bli en god tradition.
Mycket av förberedelserna
är redan gjorda och nu jagar
arbetsgruppen sponsorer.
– Det känns fantastiskt roligt
att så många har anmält sig
redan, trots att det är tre må
nader kvar. Vi tror att många
kan lockas både av löpartäv
lingen och att man samtidigt
gör något gott för andra,
säger tävlingsledare Samuel
Haugstvedt.
Det är Fiskebäcks mis
sionskyrka som anordnar
löpartävlingen tillsammans
med Fiskebäckskyrkan och
Majornas IK. Anmälnings
avgiften, 250 kronor, går
oavkortat till Räddningsmis
sionens arbete.
Fiskebäcksloppet är öppet
för alla. Arrangörerna hoppas
att både elitlöpare och mo
tionärer ska anmäla sig. Det
kommer också att finnas en
promenadklass för den som
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SAGT & GJORT

VÅRBASAR
Anna-Klara Gustafsson och Samuel Haugstvedt finns i arbetsgruppen för Fiskebäcksloppet.

vill ta det lite lugnare. Banan
är kontrollmätt och är 10
kilometer lång.
– Det kommer även att
finnas ett barnlopp på 2 kilo
meter och ett knattelopp runt
hästhagen på Tippen. Det
kommer att hända mycket
roligt runt själva loppet med
musik, utställningar och
servering.
Fiskebäcksloppet går i en
naturskön omgivning där
deltagarna passerar tre ham
nar: Önnered, Fiskebäck och
Hinsholmen.
– Vi hoppas på en folkfest
för hela vårt närområde. Den
som inte kan vara med och
springa eller gå kanske kan
ställa upp som funktionär,
säger Anna-Klara Gustafsson.
Arrangörerna räknar med

upp till 350 anmälningar till
vuxenloppet.
– Men vi är förstås glada
om det blir ännu fler. Det
betyder mer pengar till Rädd
ningsmissionen, säger Samuel
Haugstvedt.
CHRISTINA LARSSON
LÄS MER OM FISKEBÄCKSLOPPET
PÅ WWW.FISKEBACKSLOPPET.SE

BARNMARKNAD

Lördag 28 mars är det vårbasar i Önneredsgården
kl 10–13. Då blir det bland annat lotteri, tombola,
vårblommor, fiskebäcksbröd, fika, våfflor, barnkör
och ansiktsmålning.
För mer information, kontakta Therese Nielsen,
073-509 59 55.

Lördag 2 maj är det barnmarknad i Fiskebäcks
Missionskyrka kl 9–14.
Där kan du köpa eller sälja kläder, skor, leksaker
och allt annat som används av barn och tonåringar. Allt överskott går oavkortat till Räddningsmissionens arbete.
Mejla barnmarknad@fiskeback.missionskyrkan.
se för mer information om hur du säljer.

KONFIRMERA DIG
HOS OSS!

KONST I
STILLA VECKAN

Vill du lära känna massa nya kompisar, få minnen
för livet, lära dig massa om dig själv och kristen
tro? Då borde du konfirmera dig! Nu öppnar vi
anmälan för nästa läsårs konfirmation. All information och anmälan hittar du på www.konfa.nu.

Inom kyrkan har det traditionellt sett varit det
talade ordet och musiken som fått mest utrymme
i gudstjänsten. I en längtan och strävan efter
att finna fler sätt att kommunicera på, startades
förra året en konstgrupp i Fiskebäcks Missionskyrka. Denna grupp fick i uppdrag att visualisera
bibeltexter för att sedan ställa ut resultatet under
kyrkans påsksamlingar.
För andra året i rad arbetar nu konstnärer
från församlingen med att förvandla påskens
bibeltexter till bilder och skulpturer, i syfte att ge
ytterligare ett sätt att uppleva påskens teman på.
Konstnärerna har alla olika stilar och arbetssätt.
Allt från akvareller till betongkonstverk kommer
att kunna upplevas i påskens samlingar och gudstjänster detta år.
Under påskveckan bjuder Fiskebäcks Missionskyrka in till ett flertal samlingar där påskens
berättelser och budskap står i centrum. 30 mars–2
april hålls samlingarna i Önneredsgården. Långfredagens och påskdagens gudstjänster firas i kyrkan.
Välkommen till en påsk med många uttryck!
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TRÄNING FÖR
ANDE, SJÄL
OCH KROPP
FOTO: OMELETTFOTO

En regnig och ruggig kväll i februari kan
man tro att folk helst håller sig inomhus.
Men utanför Fiskebäcks Missionskyrka är
aktiviteten i den nystartade »Pulsgruppen«
i full gång. Löpning, styrketräning och
andakt står på schemat.
Mathias Freiholtz och Frida Rolandsson
gillar att träna i grupp.

Sofi Kristensson är entusiastisk ledare i
Pulsgruppen som tränar varje torsdagskväll.
Vem som vill får vara med oavsett ålder och
kondition.
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John Eidering och Sofi Kris
tensson håller i Pulsgruppen.
Denna torsdagskväll inleds
med en enkel andakt. John
läser en text ur Pulsboken, en
andaktsbok anpassad för just
idrottsgrupper, och tar sedan
med deltagarna i en kort bön.
Efter detta tar träningspasset
vid. Först blir det löpning.
Sofi tar täten för de som vill
jogga, medan den som vill
springa snabbare tar rygg på
John. Hela gänget sammanst
rålar en stund senare, på en
plats inte långt från kyrkan.
Sofi tar med gruppen i
några gemensamma övningar
i styrka och uthållighet. Det
blir grodhopp längs gångba
nor, armhävningar mot träd
och sit ups på en lekplats.
Man använder sig av det som
finns i närområdet. Sofi driver

på och uppmuntrar, men
drar sig samtidigt inte för att
köra lite med motionärerna
genom en och annan gliring.
Stämningen är lättsam och
hjärtlig.
Under en timme varvas
löpning med andra fysiska öv
ningar. Det är en något brokig
skara som tränar tillsammans,
och så är också tanken att
det ska få vara i denna grupp,
menar John Eidering.
– Gammal som ung, tränad
som otränad är välkommen.
Varje deltagare bestämmer
själv hur hårt den vill utföra
övningarna och hur snabbt
den vill springa.
Man kan undra varför en
kyrka ska erbjuda sport- och

Innan träningspasset blir det högläsning ur Pulsboken,
en andaktsbok för idrottsgrupper.

träningsaktiviteter. John
Eidering förklarar:
– Ett sätt att se på människ
an är att hon består av ande,
kropp och själ. Genom histori
en har kyrkan varit bra på
att ta hand om själ och ande
medan kroppen ofta hamnat
i skymundan. I vår Pulsgrupp
vill vi ha med hela det mänsk
liga registret. Vi tar hand om
kroppen genom träningen,
själen genom gemenskapen
och anden genom andakten.

– Detta var roligt! Jag blev
peppad av att träna i grupp
och jag uppskattade varia
tionen i övningarna som vi
gjorde. Jag kommer gärna
tillbaka hit!

Kvällen avslutas med att hela
gruppen ber Fader vår tillsam
mans utanför kyrkan. Några
dröjer sig kvar en stund för lite
eftersnack och stretching. Sara
Hellåker, som var med för för
sta gången denna kväll, tycker
att upplägget gav mersmak.

PULS ÄR EQUMENIAS OCH EQUMENIAKYRKANS ARBETE MED TRO OCH
IDROTT. ALLA PUSLGRUPPER SER
OLIKA UT, MEN HAR DET GEMENSAMT ATT DE KOMBINERAR TRO OCH
IDROTT.

Pulsgruppen träffas varje
torsdag mellan 18–19. Sam
ling sker i kyrkan. Alla är
välkomna!

VIKTORIA JANNERLAND
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KALENDER

MARS
9/3 Mån 19:30 Församlingsbön.
10/3 Tis 11:00 Babysång.
11/3 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG. Vildmarksliv
i Klippiga bergen. Leif Versen.
Önneredsgården
12/3 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
14/3 Lör 19:00 19.01. Lovsång, undervisning och fika. Therese och Mattias
Martinson. Önneredsgården
15/3 Sön 11:00 Gudstjänst. »Livets bröd.«
Gustaf Björkman. Sång och musik av
Charlotta, Agnes och Agneta. Nattvard.
Barnkyrka.
16/3 Mån 19:30 Församlingsbön.
17/3 Tis 11:00 Babysång.
18/3 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
18/3 Ons 12:00 Seniorträffen/RPG: I
Claudius fotspår. Britt-Marie o Nils-Åke
Bergman . Önneredsgården
19/3 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
22/3 Sön 11:00 Gudstjänst. »Försonaren«. Johanna Buller. Sång och musik
av Sara C Hellåker, Lina Marklund m.fl.
Nattvard. Barnkyrka.
23/3 Mån 19:30 Församlingsbön.
24/3 Tis 11:00 Babysång.
25/3 Ons 12:00 Seniorträffen/RPG: Ut
flykt. Anmälan. Aeroseum
26/3 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
28/3 Lör 10:00 Ledarfrukost. Foto med
Carolin Freiholtz.
10:00–13:00 Vårbasar. Önneredsgården.
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28/3 Lör 11:00 Handla för andra. ICA
Fiskebäck nära
29/3 Sön 11:00 Gudstjänst för alla åldrar.
»Vägen till korset.« Peter Baric. Sång
och musik av Manna och Popcorn.
Scoutinvigning, Dansuppvisning, Barnkör.
30/3 Mån 19:00 Arbete för Mission. Önneredsgården
19:00 Samling inför korset. Peter Baric.
Sång och musik av Anneli Anderberg.
Önneredsgården
31/3 Tis 11:00 Babysång.
19:00 Samling inför korset. Inger
Hjertén. Sång och musik av Eleonor
Ackeby. Önneredsgården

APRIL

9/4 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
12/4 Sön 11:00 Gudstjänst. »Påskens vitt
nen.« Gustaf Björkman. Sång Hannah
Vennman. Nattvard. Barnkyrka.
13/4 Mån 19:30 Församlingsbön.
14/4 Tis 11:00 Babysång.
15/4 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården
12:00 Seniorträffen/RPG: Årets modeshow. Fjärås Mode. Önneredsgården
16/4 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön.
19/4 Sön 11:00 Gudstjänst. »Den gode
herden.« Peter Baric. Sång och musik av
Bosse Källberg. Nattvard. Barnkyrka.
20/4 Mån 19:30 Församlingsbön.
21/4 Tis 11:00 Babysång.

1/4 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

19:00 En kväll om ny bibelöversätt
ning. Peter Baric.

12:00 Seniorträffen/RPG: Inflör
påsken. Glädjeskaparna. Önneredsgården

22/4 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

19:00 Samling inför korset. Peter Baric.
Sång och musik av Lina Marklund. Önneredsgården
2/4 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Getsemanestund med nattvard.
»Det nya förbundet.« Johanna Buller.
Sång och musik av familj Eggelind.
Önneredsgården
3/4 Fre 11:00 Långfredagsgudstjänst.
»Korset.« Gustaf Björkman. Sång och
musik av Trio Chapman.

12:00 Seniorträffen/RPG: Vårens fåglar
i ljud och bild. Janne Stenberg.
Önneredsgården
23/4 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
25/4 Lör 11:00 Handla för andra. ICA
Fiskebäck nära
25/4 Lör 20:00 Ung: KONSERT MED
LIVSLUST. Jesus är glädje.

4/4 Lör 12:00 Peter Baric. Åkerhus

30/4 Tors 20:00 Valborgsmässofirande
vid Olles gård. Önneredsgården.

MAJ
2/5 Lör 10:00–14:00 Barnmarknad.
3/5 Sön 11:00 Gudstjänst för alla åldrar.
»Att växa i tro.« Peter Baric. Sång och
musik av Popcorn och Manna. Natt
vard. Barnkyrkans avslutning.
4/5 Mån 19:30 Församlingsbön.
5/5 Tis 11:00 Babysång.
6/5 Ons 09:00 Seniorträffen/RPG: Vårutfärd. Anmälan
7/5 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
10/5 Sön 11:00 Gudstjänst. »Bönen.«
Johanna Buller.
11/5 Mån 19:30 Församlingsbön.
12/5 Tis 11:00 Babysång.
14/5 Tors 12:00 Equmeniakyrkan:
Kyrkokonferens. Svenska Mässan
18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
21:30 Equmeniakyrkans konferensfest
i Fiskebäcks Missionskyrka om mission
i Sverige. Anmälan: info@fiskeback.
missionskyrkan.se

5/4 Sön 11:00 Gudstjänst. »Kristus är
uppstånden.« Peter Baric. Sång och
musik av Lina Marklund m.fl. Dop.
Nattvard.

26/4 Sön 11:00 Gudstjänst. »Vägen till li
vet.« Anton Ahlmark/Gustaf Björkman.
Sång och musik av Livslust. Nattvard.
Barnkyrka.

6/4 Mån 19:30 Församlingsbön.

15/5 Fre 21.30 Equmeniakyrkans konferensfest i Fiskebäcks Missionskyrka
om mission utanför Sverige. Anmälan:
info@fiskeback.missionskyrkan.se

27/4 Mån 19:30 Församlingsbön.

7/4 Tis 11:00 Babysång har lov!

28/4 Tis 11:00 Babysång.

8/4 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

29/4 Ons 11:00 Bibel och Bön. Önneredsgården

17/5 Sön 11:00 Gudstjänst. »Hjälparen
kommer.« Tomas Hammar. Sång och
musik av Lina Marklund m.fl. Nattvard.

12:00 Seniorträffen/RPG: Katastrofberedskap och -insatser. Martin Wahl.
Önneredsgården
9/4 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.

Platsen är Missionskyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.

12:00 Seniorträffen/RPG: Sjöräddningssällskapet. Camilla Larsson o
Jeanette Liljedahl. Önneredsgården
30/4 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.

18/5 Mån 19:30 Församlingsbön.
19/5 Tis 11:00 Babysång.
21/5 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
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FISHERS.

BRUNNEN

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 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.

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.

24/5 Sön 11:00 Barnkyrkans sommarutflykt. Upplevelsevandring genom
Bibelns historia. Krokslätts kyrka.
11:00 Gudstjänst med konfirmations
avslutning. Johanna Buller. Sång och
musik av Carl Eksmo m.fl.
25/5 Mån 19:00 Arbete för Mission.
Önneredsgården
19:30 Församlingsbön.
26/5 Tis 11:00 Babysång terminsavslutning.
28/5 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önneredsgården
30/5 Lör 11:00 Handla för andra. ICA
Fiskebäck nära
31/5 Sön 11:00 Gudstjänst. Britta Hermansson. Sång och musik av Marcus
Rubensson m.fl. Nattvard.

JUNI
1/6 Mån 19:30 Församlingsbön.
4/6 Tors 18:00 Pulsgrupp tränar.
20:00 Församlingsbön. Önnereds
gården
6/6 Lör 14:00 Fiskebäcksloppet.
7/6 Sön 11:00 Gudstjänst. Emil Björner.
Sång och musik av Lina Marklund m.fl.
Nattvard.
8/6 Mån 19:30 Församlingsbön.
10/6 Ons 12:00 Sommarfest »de äldres«.
Önneredsgården
11/6 Tors 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården.
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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 (6+ år), onsd kl 18:00–
19:00. Lina Marklund.
Spårarscout i Önnered (7–9 år), torsd kl
18:30–19:30. Sara Kristensson.
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.
Tweenies (10–12 år), fred kl 17:30–20:30.
En kul kväll i Önneredsgården. Carolin
Freiholtz
Tonår (13–18+ år), fred kl 20:00–00:00. En
riktigt go kväll för dig som är tonåring. Emil
Björner.
Konfirmation (14 år), onsd kl 18:00–20:00.
Johanna Buller.
Ungdomsmöte (13–20+ år), fred kl 20:00–
21:30. Johanna Buller.
Home (16+ år), lörd kl 20:00–00:00. Nattcafé
i Önneredsgården en gång i månaden.
Jonas Melin
Explore (16+ år), sönd kl 13:00–15:00. För
dig som vill växa djupare i din tro. Johanna
Buller,
Ebeneser (18+ år), lörd kl 10:00–15:00. Lärjungaskola för unga vuxna. Johanna Buller.

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

Petra & Camilla
Andersson
Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda
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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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SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

B-FÖRENINGSBREV

