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Äta, shoppa
och resa
ur ser det goda livet ut? För många
skulle hälsa vara det som hamnar
överst på listan. Men om man nu har
turen att få vara någorlunda frisk, vad
är det då som gör livet gott? Min gissning är att några av oss skulle kunna
säga något i stil med ”att kunna
unna sig god mat, köpa det där lilla
extra och resa till spännande destinationer.” Kort uttryckt: äta, shoppa och resa.
Frågan är om dessa tre saker förutom
att ge mig ett gott liv även skulle kunna
bidra till en bättre och hållbarare värld?
Den frågan kommer vi att försöka nysta i
under våren i Missionskyrkan.
I dessa tider av alarmerande miljörapporter får man ibland känslan att om man
ska leva ett liv som inte bidrar till jordens
undergång så blir det ett väldigt torftigt
och tråkigt liv. Är det verkligen så? Jag
vägrar att tro att så är fallet. Därför vill
vi efter att vi har firat påsk på ett särskilt
sätt undersöka hur ett hållbart liv skulle
kunna se ut. Vad innebär det i förhållande till vad jag äter? Hur påverkar det
vad jag shoppar? På vilket sätt visar det
sig i hur jag tar mig till olika platser?

Att vara en efterföljare till Jesus
begränsar sig inte till att jag säkrar en
plats i himlen när jag dör. Livet med
Jesus börjar här och nu. Efterföljelse är
ett liv som återspeglar vem Gud är. Guds
kärlek, omsorg och räddning innefattar
allt han skapat. När Gud hade skapat allt,
läser vi att han säger att allt han gjort är
gott. Den utmaning som Jesus ger sina
lärjungar i slutet av markusevangeliet
låter oss ana vidden av frälsningen. Jesu
död och uppståndelse innebar inte bara
räddning för varje människa utan för
hela skapelsen. Därför säger han: ”Gå ut
överallt i världen och förkunna evangeliet
för hela skapelsen.” Denna utmaning kan
även formuleras som en fråga: Hur kan
våra liv bli evangelium för hela skapelsen?
Välkommen till missionskyrkan denna
vår för att söka svaret på denna fråga.

peter baric

Omsorgspastor

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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Måndagar
med
och

– Jag är med i en pingstkyrka hemma
i Tanzania och ville vara med i en kyrka
även här. För mig är en kyrka som ett hem.
Och när jag hörde om språkcaféet ville jag
komma hit för att få hjälp med att lära mig
svenska och lära känna nya människor från
Sverige och andra länder, säger han.
Det pratas bara engelska under din
utbildning. Har du lärt sig någon svenska på
språkcaféet?
– Jag måste vara ärlig och säga att det är
ett tufft språk att lära sig. Men jag kan säga
jättegott, jättebra och presentera mig själv
och berätta vem jag är och var jag bor om
jag skulle komma fel, säger Amour med ett
skratt.

Samtidigt som språkcaféet hålls inomhus
kör en grupp utomhus, oavsett väder.
I snitt springer och styrketränar 18–20
personer varje måndag. Några är med i
församlingen, andra är det inte.
– Det är viktigt att må bra och få njuta
av naturen när vi tränar. Och det är ett bra
sätt att öppna kyrkan för de som inte brukar
gå hit, säger Sofi Kristensson, som håller i
Puls-träningen.
– Vi börjar alltid med en kort andakt
med bön innan vi springer ut och tränar.
Sedan avslutar vi alltid med att be ”Gud
som haver”. När jag blev ombedd att sätta en
slogan på Puls-träningen funderade jag en
stund och kom fram till den här: Motionrelation-evangelisation. Det är så jag känner
att det är.

STEFAN NILSSON

Några är ute och springer och jobbar med kroppen.
Andra sitter inne och tränar på svenska språket.
På måndagarna är det både Puls och språkcafé i kyrkan.
– Det är fantastiskt med språkcaféet, både att få nya vänner och
prata svenska, säger Amour Cornelius Dondi från Tanzania.
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Hamid fikar, pratar med de från församlingen och andra människor från andra
länder. Det blir också en stund vid pingisbordet.
– Här pratar jag svenska, men har också
fått nya vänner och kontakter, berättar han.
En som har en helt annan bakgrund är
Amour Cornelius Dondi.
Efter studier hemma i Tanzania kollade
han runt efter någon plats ut i världen där
han kunde ta sin masterexamen i miljövetenskap. Valet föll på Sverige och Göteborg.
Amour sökte och fick ett stipendium till
universitetet i Göteborg.
Nu bor han hos en familj i församlingen,
och hamnade därmed även i missionskyrkan, där han nu är medlem.

Foto: Carolin freiholtz

Många människor har kommit till Sverige
de senaste åren. Många som flyktingar,
andra för att studera. Gemensamt är att de
behöver lära sig språket för att komma in i
det svenska samhället.
En sådan möjlighet finns sedan ett och
halvt år tillbaka i Fiskebäcks missionskyrka.
En av de som regelbundet kommer till
språkcaféet är Hamid Faghiri, 19 – afghan,
som kom från Iran för tre år sedan. Han går
första året på det ekonomiska programmet
på Schillerska gymnasiet.
Hamid pratar redan väldigt bra svenska,
men vill bli ännu bättre.
– Jag fick höra om språkcaféet när jag
bodde på ett av Agapes boenden i Majorna.
Jag började gå hit framförallt för att träna
svenska, säger han.
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VAR?

Välkommen till föreställningen Mod och motstånd – om
allas lika värde, samtal kring politik och mingel!

Fiskebäcks Missionskyrka, Citrusgatan 16

NÄR?

Korset i Equmeniakyrkans logotype är
ett av de allra äldsta korsformerna, som
kallas för det grekiska korset. Färgerna
är hämtade från bildar-samfundens
gamla logotyper och med Equmenias
lila färg som tillägg.

Vilken
värld vill
du leva i?
Söndagen 18 mars kl 18:00

MEDVERKANDE:

Nu byter
vi namn!

Om politik som förändrar världen.
Om hjärtan som slår för allas lika värde.
Om modiga röster för ett värdigt liv.

Emma Nohren (MP)
Rickard Nordin (C)
Georg Andrén, Esther Flores Sedman,
Magnus Walan samt Sven Jansson från Diakonia

KYRKAN

FÖRESTÄLLNINGEN SKREVS 2017 AV INGER SCHARIS FÖR VOICES PÅ UPPDRAG AV DIAKONIA.

Christina larsson
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Missa inte politikerutfrågningen
i samarbete med Diakonia!

stad

il till info@
eller via ma
Anmälan

ba
-Välkomm
tiviteter,
ap, barnak nster,
gemensk
dstjä
fotboll, gu usik
sång & m

hemsidan

ans
tillsamm
Vi vill vaenratill samlingar, matd,,

lär på
via formu

.com

fiskeback

.com

Halm
en utanför
Strandgård
släger på
18
Församling 31 aug—2 sept 20

ck
w.fiskeba
msidan ww

Så småningom kommer skylten på
kyrkans fasad att bytas ut mot en ny. Riktigt
hur den grafiska profilen ska se ut är ännu
inte klart. Men ända sedan Equmeniakyrkan bildades har det funnits en ljuslåda på
kyrkans och Önneredsgårdens fasad med
namnet och mosaikkorset som har sina
färger efter bildarsamfundens och SMU:s
gamla loggor.
3 juni blir det alltså en stor jubileumsgudstjänst. Mer information om detta
kommer längre fram. I höst kommer vi fira
ett jubiléet under tio dagar, med början
12 oktober. I en av gudstjänsterna talar
församlingens tidigare pastor och föreståndare Niklas Piensoho. Det blir gudstjänster,
ungdomsmöten och andra samlingar under
de tio dagarna.
– Då ska vi i tacksamhet minnas allt gott
som har hänt i församlingens historia, men
framför allt göra ett avstamp inför framtiden. Vi hoppas att alla ska få en påminnelse
om att här ligger en kyrka som vill finnas till
för alla, inte bara för dess medlemmar, säger
Daniel Demming.

he
mation på

Beslutet om att byta namn har föregåtts
av en lång process av samtal och förankring i församlingen. Det måste finnas goda
skäl till att byta ett väl inarbetat namn som
Fiskebäcks Missionskyrka. Församlingens
pastor och föreståndare Daniel Demming
och ordförande Kerstin Horgby förklarar
varför namnbytet sker:
– Det enkla svaret är att Missionskyrkan
inte längre finns på nationell nivå. Sedan
2011 är vi ett nytt samfund och de tre bildar
samfunden Svenska Missionskyrkan,
Metodistkyrkan i Sverige och Svenska
Baptistsamfundet, finns inte längre. Vi vill
markera vår samhörighet med Equmeniakyrkan, som det nya samfundet heter,
genom att ändra vårt namn till Equmeniakyrkan Fiskebäck, säger de.

Ett annat skäl till namnbytet är att
församlingen vill visa att man hör samman
med Equmenia, församlingens ungdomsförening som bytte namn från SMU till
Equmenia för flera år sedan. Equmenia i
Fiskebäck och Önnered är en del av Equmenia nationellt på samma sätt som församlingen är en del av Equmeniakyrkan.
– I vårt samhälle strävar många efter
oberoende. I en församling är det tvärtom.
Vi behöver varandra och vill vara del av
något större. Tillsammans med Equmeniakyrkans 700 församlingar runt om i landet
bedriver vi bland annat ett stort internationellt arbete, utbildar pastorer, diakoner och
ungdomsledare och bedriver socialt arbete.
– Här i Fiskebäck vill vi tillsammans med
Equmenia vara en kyrka som vill förverkliga Equmeniakyrkans vision att vara ”En
kyrka för hela livet där mötet med Jesus
förvandlar – mig, dig och världen”. En plats
där barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar får växa i tro tillsammans över
generationsgränserna.

Mer infor

3 juni byter Fiskebäcks Missionskyrka namn till Equmeniakyrkan
Fiskebäck. Det ska firas med en
jubileumsgudstjänst som både
uppmärksammar de 130 år som
församlingen funnits och markera
att vi är på väg in i något nytt.

Snart kommer information om
församlingslägret, håll utkik!

Att s j u n ga Är bra ,
att s j u n ga t i l l s amma n s
Är bÄttre !
k ör p ro j e k t me d

A n n a We i s t e r A n d e r s s o n

Det kommer ständigt nya rön om
hur bra körsång är för hälsan,
och många är vi som över hela
vårt avlånga land söker oss till
olika körer för att få ta del av
denna välgörande aktivitet.

På något märkligt sätt har gospelmusiken
fått en speciell plats i svenska hjärtan, denna
musikstil som har sitt ursprung i den Afro
amerikanska kyrkotraditionen, har tagit sig
hit, nästlat sig in och bitit sig fast. Varför?
Gospelmusiken tar tag i oss, drar in oss, den
är ofta glad och varm. Den har en förmåga
att inte blunda för de ibland hopplösa situationer livet kan placera oss i men hjälper oss
att vända blicken utåt och uppåt. Den har en
förmåga att tända hopp.

Projektets upplägg
Tisdag 17/4 och 24/4
kl.19.30 –21.00 Stämrep i kyrkan
Lördag 5/5 kl.10 –14
Kördag med Anna Weister Andersson

Nu vill vi bjuda in dig att vara med och
sjunga! 5-6 maj gör vi ett gospelprojekt här i
kyrkan tillsammans med göteborgskören In
His grace. Vi har då bjudit in Anna Weister
Andersson för att leda kören och berika och
inspirera oss! Anna är frilansande gospelartist, musiker, låtskrivare och dirigent.
Hon har sjungit med och skrivit för många
välkända gospelartister som Walt Whitman,
Samuel Ljungblad, Cinque Cullar, Frank
Ådahl m.fl. Under flera år arbetade hon som
lärare på Glimåkra gospellinje.

gu d s t j ä n s ter
Earth Hour, vegetarisk matlagning och hållbarhet. Är det något
som kyrkan ska syssla med? Ja,
det tror vi. Veckorna efter påsk
kommer vi i gudstjänster och
andra samlingar att aktualisera
frågor om ansvaret för Guds
skapelse.
Det är många människor som bär på
oro inför larmrapporter om klimathot och
miljöförstöring. På vilket sätt kommer vi att
påverkas och vad kan vi göra för att vända
utvecklingen? Och har vårt sätt att leva
något med kristen tro att göra?
- Vi är alla en del av ett samspel mellan
Gud, skapelsen och våra medmänniskor. I
Markusevangeliets missionsbefallning ger
Jesus uppgiften att predika evangelium för
hela skapelsen. Vad det innebär vill vi prata
mer om under våren, säger pastor Peter
Baric.

EARTH HOUR 2018
TILLSAMMANS FÖR KLIMATET

Han tror att det här kanske är ett lite nytt
sätt att tänka för många. Men kristen tro delar inte upp andligt och mänskligt. Att följa
Jesus innebär också ansvaret för skapelsen,
säger han.
Det var församlingens globala råd som
tog initiativet till ett samtal om en mer
miljömedveten församling. Och man ville
involvera olika områden, även teologin. Det
har resulterat i att fyra söndagar efter påsk
kommer att ha skapelsen som tema.
Under den här perioden, 24 mars, infaller
också Earth Hour - världens största miljömanifestation, en rörelse som engagerar
miljontals människor, företag och städer
världen över. Klockan 20.30 – 21.30 stängs
belysningen av som en symbolhandling.
Den dagen firar vi gudstjänst klockan
20.30 och därefter äta en måltid tillsammans, berättar Peter Baric.
Vid tre tillfällen, 6, 13 och 20 mars kommer det att bli vegetarisk matlagning för
att främja ett mer miljövänligt sätt att leva.
Matlagningskvällarna kräver föranmälan.
christina larsson

Söndag 6/5 Gudstjänst kl.11.00
Konsert kl.18.00 (Samling kl.16.00)
Stämfiler och noter för att kunna öva
hemma finns. Att vara med i projektet
kostar 100 kr för material.
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#EarthHour WWF.SE/EARTHHOUR
24 MARS 2018 | 20:30

Läs mer på wwf.se/earthhour
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K A L E ND E R
Mars
12/3 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.
13/3 Tis 10:00 Arbete för mission.
Önneredsgården
11:00 Babysång.
14/3 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Från gravallvarligt till
dödskul med Lennart Palm.
Önneredsgården
15/3 Tor 18:30 Alpha.
18:30 Bibelstudium Tre kvällar som
gör dig vis: Predikaren – är allt
meningslöst. Daniel Demming.
Önneredsgården
18/3 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Vi vill vara - Öppna för den helige
Ande. Daniel Demming. Sång och
musik av Lina Marklund med flera.
18:00 Inför Valåret. Vilken värld vill du
leva i? Välkommen till föreställningen
Mod och Motstånd-om allas lika
värde. Samtal kring politik. Politiker
och pastorer.
19/3 Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.
20/3 Tis 11:00 Babysång.
21/3 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Stadens torg med
Margita Björklund. Önneredsgården
22/3 Tor 18:30 Alpha.
24/3 Lör 10-13 Vårbasar. Önneredsgården
19.30-21.30 Gemensam måltid och
gudstjänst. Anmälan till måltiden.
20.30 Earth hour-gudstjänst. Peter
Baric.
25/3 Sön 11:00 Palmsöndagen Festgudstjänst. Peter Baric. Sång och musik
av våra barnkörer.
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26/3 Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:00 Påskandakt. Önneredsgården
19:30 Församlingsbön.
27/3 Tis 10:00 Arbete för mission.
Önneredsgården
19:00 Påskandakt. Önneredsgården
28/3 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Sång och musik med
Glädjeskaparna. Önneredsgården
19:00 Påskandakt. Önneredsgården
29/3 Tor 18:30 Alpha.
19:00 Getsemanestund.
Johanna Buller.

12:00 RPG. Det skall vara gott att
leva. Östen Sundell. Önneredsgården
12/4 Tor 18:30 Alpha uppföljning.
14/4 Lör 09:00-13:00 Barnmarknad.
15/4 Sön 11:00 Gudstjänst. Hållbar
konsumtion. Daniel Demming.
Sång och musik av Samuel och
Sandra Bäckrud.
16/4 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.
17/4 Tis 11:00 Babysång.

30/3 Fre 11:00 Långfredagsgudstjänst.
Peter Baric. Musik.

18/4 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Musikfrågan. Martina
Gustavsson. Önneredsgården

April

22/4 Sön 11:00 Gudstjänst. Är vi reko?
Johanna Buller. Sång och musik av
Källängens kapell.

1/4 Sön 11:00 Påskdagsgudstjänst.
Daniel Demming. Sång och musik av
Projektkör.
2/4 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.
3/4 Tis 11:00 Babysång.
4/4 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Andlig sång och musik. Bo
och Bengt Lundgren. Önneredsgården
5/4 Tor 18:30 Alpha.
6/4 Fre 18:30 Tweenies. Önneredsgården

23/4 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.

18:00 Konsert med gospelprojekt och
Anna Weister Andersson
7/5 M
 ån 10:00 Arbete för mission
Packning. Önneredsgården
18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.
8/5 Tis 11:00 Babysång.
13/5 Sön 11:00 Kristi himmelfärdshelg.
Festgudstjänst. Peter Baric. Sång och
musik av Soul Children.
14/5 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.
15/5 Tis 11:00 Babysång.
20/5 Sön 11:00 Konfirmationsgudstjänst.
Johanna Buller. Sång och musik av
Marcus Rubensson.
21/5 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.

24/4 Tis 10:00 Arbete för mission.
Önneredsgården
11:00 Babysång.

27/5 Sön 11:00 Gudstjänst. Dopet Vattnet som förenar och skiljer.
Daniel Demming. Sång och musik av
Carl Eksmo med flera.

25/4 Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Lars på Tofta. Kalle
Nordanstad. Önneredsgården

28/5 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.

29/4 Sön 11:00 Gudstjänst. Nya himlar och
en ny jord! Daniel Demming. Sång
och musik av barnkören Manna.

Juni

8/4 Sön 11:00 Gudstjänst. Hela skapelsen
väntar på sin befrielse. Peter Baric.
Sång och musik av Ludwig Rossäng
med flera.

30/4 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
20:00 Valborgsfirande vid Olles
gård. Önneredsgården

1/6 Fre 18:30 Tweenies. Önneredsgården

9/4 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.

Maj

10/4 Tis 10:00 Arbete för mission.
Önneredsgården
11:00 Babysång.

4/6 M
 ån 18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.

2/5 Ons 12:00 RPG. Vårutfärd. Anmälan.

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

Platsen är Missionskyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

1/5 Tis 11:00 Babysång.
4/5 Fre 18:30 Tweenies. Önneredsgården
6/5 Sön 11:00 Gudstjänst. Uthållig bön.
Johanna Buller. Sång och musik av
Gospelprojekt.

3/6 Sön 11:00 Gudstjänst. Dopet Vatten är tjockare än blod. Peter
Baric. Sång och musik av Josefine
Rodenteg.

10/6 Sön 11:00 Gudstjänst. Dopet - Att dö
och uppstå med Kristus. Peter Baric.
Sång och musik av Lina Marklund
med flera.

Platsen är Missionskyrkan i Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

11

Barnmarknad
Lördag 14 april kl. 9 -13
Missionskyrkan i Fiskebäck
På Barnmarknaden finns allt som har med barn att
göra, från nyfödd till tonåring: Kläder, skor, leksaker, vagnar, bilstolar, spel, cyklar, mammakläder
och mycket mer.

Vill du sälja?
Lämna in fräscha saker till försäljningen, vi säljer
åt dig och du för 70% av förtjänsten och vi tar
30%. Överskottet går oavkortat till projekt inom
Diakonia och Equmeniakyrkan som syftar till att
höja livskvalitén för människor i Demokratiska
Republiken Kongo. Begränsat antal platser för er
som önskar sälja. Först till kvarn gäller.

KÖRKORT

BIL–MC–BUSS–TAXI

BRUHNS TRAFIKSKOLA
Väskor & Accessoarer i läder

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

Anmäl dig fr o m 14 mars på vår mejladress
barnmarknad@fiskeback.com så får du ditt
försäljningsnummer och mer information.
Om du undrar något är du välkommen att kontakta
oss på samma mejladress eller Facebook:
”Fiskebäcks barnmarknad”

Biori AB
Fiskebäcks Hamn 34
426 58 Västra Frölunda
www.biori.se

0705-66 32 20

tel. 031-29 00 75
GÅRD UTANFÖR GRÅBO MED KOR,
FÅR, GRISAR OCH GÅRDSBUTIK.
Öppet fredag 14-18
lördag 10-14
Välkomna!

lammetochbonden.se

Handla online

shop.bovikmarin.se
Flytkläder och sjösäkerhet

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar 9-21
Mungårdsgatan 21
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA
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www.omelettfoto.se

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

PREEM TYNNERED

Petra & Camilla
Andersson

Grevegårds-, Skattegårdsvägen
Butik Tel. 45 65 36
•
•
•
•
•
•

Bilverkstad Tel. 45 22 20

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

Tel: 29 85 23

Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda

Välkommen önskar

Tomas & Malin med personal

Öppet tors - fre kl 10 -18
Tel. 031- 46 40 05 Mob. 0709 96 10 88
Fiskebäcks hamn

saxvax.com

DESIGN • TRYCK •
DISTRIBUTION
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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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6 JUNI
T!

NYHE

PROMENADKLASS

10 km

(vuxna / juniorer)

2 km
(barnlopp)

MINILOPP
(för de minsta)

ANMÄL DIG PÅ FISKEBACKSLOPPET.SE

ARRANGÖRER

KYRKAN

