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VÅGA VÄXA
tt av mina relativt nya intressen är
växter. Jag är helt förundrad över att
man kan lägga ett pyttelitet frö – som
typ ser ut som ett sandkorn eller en
liten bit grus – ner i jorden, hälla på
lite vatten och vänta, så plötsligt en
dag spirar det upp en växt, en blomma,
en krydda, eller början på ett träd. Ett
träd som man en dag kan plocka frukt
från och äta, göra paj, sylt och saft från.
WOW!
Min stora stolthet där hemma är för
närvarande min avokadoplanta. Dess
kärna låg i min vask för ett antal år sedan och jag tänkte precis slänga den då
jag kom och tänka på alla fina bilder på
avokadoplantor jag sett på pinterest och
bestämde mig för att testa att odla en
själv. Ner i jorden kom den, men inget
hände på väldigt, väldigt länge, men så
plötsligt en dag öppnade sig kärnan och
upp spirade början på en växt, och det
fortsatte och blev vackra gröna blad.
Jag fick rådet att planera den i större
kruka för att ge den mer växtkraft nu
när den blivit lite större. Sagt och gjort,
det funkade. Sådär har jag fortsatt, ökat
krukans storlek i takt med att avokadon
vuxit. Idag är det en hög växt, som ett
träd med stora, vackra gröna blad.

När jag pillar på mina växter tänker
jag ofta på min relation till Gud, på hur
den kan växa. Jag tänker på hur otålig
jag ofta är med det mesta i livet, även
med min Gudsrelation. Jag vill att allt
skall gå snabbt. Då brukar Gud påminna
mig om den där avokadokärnan, den
tog tid på sig och såg helt livlös ut, men
under ytan hände massvis och plötsligt
började den blomma. För att den förblev
i jorden och vattnades lagom och fick
sol. Men den behövde tid på sig. Jag
inser att det är samma för mig och dig.
Jag satt i veckan och samtalade med
ett gäng av församlingens unga om
vänskap och hur man kan växa i sin
vänskap till Gud. En i gruppen berättade
då att hon märkt att när hon utmanade
sig själv då växte hennes tro och hennes
tillit till Gud. När hon sa detta tänkte
jag på min avokadoplantas alla krukor.
Hur viktigt det varit för plantan att få
nya större ytor att växa på, låta rötterna
gå bredare och djupare. Även där gäller
samma princip för oss människor.
Hur kan du utmana dig själv denna
höst?

Församlingsbladet ges ut i fyra nummer varje år.
Det delas ut till församlingens medlemmar samt boende i området runt kyrkan.

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 Equmeniakyrkan Fiskebäck 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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JOHANNA BULLER
Ungdomspastor
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Vår församling har funnits i 130
år. I närmare 70 av dem har
Anna-Lisa Eriksson varit medlem. Betydligt kortare historia i
församlingen har Frida Rolandsson, 25 år, och Samuel Fhager,
42 år. Men de tre delar visionen
om en kyrka som är öppen och
välkomnande för alla.

Under hösten kommer församlingens
130-årsjubileum att uppmärksammas på
olika sätt, med både tillbakablickar och visioner inför framtiden. Anna-Lisa Eriksson
är en av dem som har ett långt perspektiv på
församlingens utveckling.
Allt var inte bättre förr, säger hon. I yngre
dagar kunde Anna-Lisa uppleva den frikyrkliga miljön som lite snäv. Ändå har hon
haft en stor del av sitt liv i församlingen där
hon under många år var mycket engagerad
i musiklivet. Bland annat startade hon en
barnkör och var med i musikföreningen.
– Gudstron har funnits där hela tiden och
varit naturlig. Och gemenskapen har betytt
mycket för mig. Vi är ett gäng damer som
under många år träffats regelbundet och läst
Bibeln, pratat och ätit tillsammans, berättar
hon.
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Anna-Lisa är tacksam över den positiva
utvecklingen i församlingen med fler människor och många inflyttade från andra
sammanhang. Hon upplever också att det
finns en tydligare önskan att vara en del av
samhället än när hon var ung.
– Jag önskar att människor ska känna sig
välkomna till kyrkan och att det inte ska
finnas ett vi och ett dom som det fanns förr
i tiden.
Hon drömmer om att församlingen skulle
bygga ett äldreboende i Fiskebäck/Önnered,
gärna i samarbete med andra kyrkor.
– Det skulle vara bra för alla oss som vill
bo kvar i området, säger Anna-Lisa.
Frida Rolandsson är en av de många som
idag är ledare i församlingens barn- och
ungdomsarbete, Equmenia. Hon började
själv i sjöscout när hon var 10 år och har
sedan dess blivit kvar i Equmenia i olika
ledarfunktioner. Idag är hon också gudstjänstledare.
– Jag har blivit utmanad att använda de
gåvor som jag fått. Det är ett stort förtroende att vara ledare, ta ansvar och gå in i
nya roller. Men det känns meningsfullt att få
ge igen lite av allt jag fått.

CHRISTINA LARSSON

EIHOLTZ

MED VISIONER OCH FRAMTIDSTRO

– Vi har 500 barn och unga i vårt barnoch ungdomsarbete. Det är ett fantastiskt
förtroende som föräldrarna ger oss och jag
skulle gärna se att kyrkan kunde erbjuda
något mer även för de vuxna.
Samuel ser kyrkan som en kraftstation.
I gudstjänsten får han öppna sig, be och
uppleva att Gud är på riktigt.
– Man kan så klart uppleva Gud på egen
hand, men för mig är gudstjänsten ett sätt
att få struktur på livet. Det är då jag landar.
Dessutom är gemenskapen viktig. Min
vision är att fler skulle upptäcka vem Jesus
är och att kyrkan är en plats dit man kan
komma med livet som det är, säger han.
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130-årsjubileum

Frida har en del av sitt kompisgäng i
kyrkan, men också många utanför. Under
en tid efter gymnasiet brottades hon med
många frågor om kristen tro, men hon fick
ett sammanhang att bearbeta dem i. Idag är
den kristna tron naturlig och ger en mening
i livet, säger hon. Att gå på gudstjänst har
blivit en god vana.
Vad tycker hon då är utmaningen för
Equmeniakyrkan Fiskebäck inför framtiden?
– Att visa människor att kyrkan har något
att ge. Och att välkomna alla. Det finns allt
för många som har förutfattade meningar
om kyrkan.
Samuel Fhager, som bott i Fiskebäck i åtta
år, delar Fridas tankar om att kyrkan ska
vara en röst i samhället, bygga broar och
skapa rum för möten. Han drömmer om
att trötta småbarnsföräldrar skulle kunna
få komma till kyrkan någon gång i veckan
efter jobbet för att äta tillsammans.
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Niklas Piensoho
TILLBAKA I FISKEBÄCK

För 13 år sedan lämnade Niklas
Piensoho Fiskebäcks missionsförsamling för att bli pastor i
Filadelfiakyrkan i Stockholm. Nu
återvänder han till Fiskebäck för
att medverka i församlingens
130-årsjubileum.

Under tio år bodde och arbetade Niklas
Piensoho i Fiskebäck. Han har bara positiva
känslor när han tänker på den tiden, säger
han.
– Det var en fin tid också för oss som
familj. Våra två yngsta barn är födda i Fiskebäck. Jag minns med glädje alla fantastiska
människor både i och utanför församlingen,
inte minst det stora engagemanget och att
alla generationer fanns representerade i
församlingens arbete.
Att flytta från Fiskebäck till Stockholm
för att bli pastor i Sveriges största frikyrkoförsamling var en utmaning. Det är en stor
skillnad mellan att vara pastor i en förortsförsamling och i en cityförsamling men
uppdraget är i grunden detsamma, säger
Niklas Piensoho.
Han menar att varje församling i varje
tid har sin kallelse. För församlingen han
arbetar i nu innebär det bland annat omfattande socialt arbete bland EU-medborgare
och flyktingar.
– Jesus sa ”följ mig” men han sa inte vart
vi skulle följa honom. Det finns något slags
allmän riktning i uppmaningen som innebär att vi ska hålla fast vid honom, men til�6

lämpningen kommer att ta sig olika uttryck
beroende på den miljö och sammanhang vi
lever i. Att följa Jesus betyder att bli kvar i
ett förtroende för Jesus.
Men det finns en kallelse som gäller alla
församlingar, oavsett var man befinner sig
geografiskt eller i vilken miljö: Att visa på
försoning och enhet i ett samhälle som håller på att dras isär. Niklas Piensoho talar om
behovet av existentiell hälsa som är något
helt annat än fysiskt välmående.
– Ingen politiker kan ordna med att man
trivs i livet. Trots att välståndet ökar så är
det allt fler som inte känner att det finns
någon mening med livet. Samtidigt som
välfärden ökar så har de livsbärande gemenskaperna minskat. Här har församlingen
något att erbjuda.
Niklas Piensoho anser att kyrkan behöver
bli tydligare när det gäller att tala om att den
kristna tron kan leda till existentiell hälsa
och välbefinnande. Trons erbjudande till
dagens människor, som ofta kämpar för att
skapa sitt värde genom att förverkliga sig
själv, är att det värdet redan är givet av Gud.
– Det kan bli en befrielse att upptäcka.
Att sedan få leva i sin kallelse och använda
de gåvor Gud har givit oss, och som kan
tjäna andra människor, skapar mening och
sammanhang i livet.
Niklas Piensoho predikar i Jubileumsgudstjänsten 27 oktober kl 11.00 i Equmeniakyrkan
Fiskebäck.
CHRISTINA LARSSON

F I S K EBÄCK AR E
B E SÖK ER
KONGO
Ett missionsförbund blir till
Missionskyrkan och sedermera
Equmeniakyrkan. Genom åren
och namnbyten står relationen
till Kongo kvar.

Det är invävt i Missionsförbundets
DNA, engagemanget i Kongo-Kinshasa
och Kongo-Brazzaville. Sedan dess start
har flertalet missionärer sänts ut genom
Equmeniakyrkans internationella arbete för
att verka inom sjukvården, med barn och
ungdomar genom fotbollsprojekt och inom
utbildningsväsendet. I Kongo-Konshasa
finns vår systerkyrka CEC och Diakonia
via paraplyorganisationen CONAFED, som
verkar för att stärka kvinnor både hemmavid, parlamentariskt och allt däremellan.
I det här har Equmeniakyrkan Fiskebäck
glädjen att vara med. Kongoländerna är
och kommer att fortsätta vara högintressanta under året och åren som kommer, då
flera från församlingen kommer att besöka
länderna inom kort.
Först ut är Daniel Demming som åker till
staden Dolisie i sydvästra Kongo Brazzaville. Där ska han undervisa elever som går
lärjungaskolan Apg29 under en vecka i månadsskiftet oktober-november. Likt eleverna
som går utbildningen kommer Daniel att
bo i en kongolesisk familj och ta del av det
lokala församlingslivet. Med sig tillbaka till
Sverige hoppas han ha nya perspektiv och
frågeställningar kring lärjungaskap – vad
innebär det att vara lärjunge i en världsvid
kyrka?

I början av 2019 är en gruppresa inplanerad till de sydvästra delarna av KongoKinshasa (som alltså är ett annat land än
Kongo-Brazzaville). Ett tiotal medlemmar ur Equmeniakyrkan Fiskebäck beger
sig då tillsammans med en representant
från Diakonia för att besöka olika projekt
och kyrkor på platser från huvudstaden
Kinshasa till hamnstaden Matadi. Under
resan kommer de bland annat att besöka
vår systerkyrka, IME sjukhus och fotbollsprojektet i Kimpese. De ska även besöka
delar av CONAFEDs projekt. Åter på svensk
mark kommer berättelser från Kongo föras
vidare, doften av kongolesisk mat får spridas
och kanske kommer man att sjunga en
och annan ny sång under gudstjänsterna i
Equmeniakyrkan Fiskebäck. Det står klart:
Kongointresset hör både historien, nuet och
framtiden till.
ANNELIE ANDERBERG

Vår pastor Peter Baric besökte tidigare i år Kongo Kinshasa
tillsammans med Uno Petersson. Här är de tillsammans med
pastor Emy i Equmeniakyrkans systerkyrka i Kimpese.
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MÅNDAGAR MED
OCH
Nu startar vi ny termin för språkcafé och Puls
i Equmeniakyrkan Fiskebäck.
SPRÅKCAFÉT vänder sig till dig som är
ny i Sverige och vill lära dig prata svenska
i en trevlig gemenskap. Vi träffas varje
måndag mellan kl 18 – 20. Välkommen!

Samtidigt som språkcaféet hålls inomhus så
springer och styrketränar PULS utomhus.
Varje samling börjar med en kort andakt
innan träningen drar igång. Välkommen!

BARNMARKNAD
LÖRDAG 29 SEPT KL 9-13
EQUMENIAKYRKAN 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 får 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.
Nummersläpp 29/8. Anmäl dig på
barnmarknad@fiskeback.com så får
du ditt försäljningsnummer och mer
information.
VILL DU HJÄLPA TILL?
Vi behöver medarbetare som kan
hjälpa till att baka, plocka ihop efter
barnmarkanden, fungera som värdar
eller parkeringsvakter. Mer info finns
på facebookgruppen Fiskebäcks barnmarknad. För frågor kontakta
asa.wingö@gmail.com, mobil 0708481451.

MICHAEL
JEFF JOHNSON
Lördag 20 oktober
kl.19.00

Blott en dag
Tine Röjås Trio
28 OKTOBER KL.17
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INTRÄDE
VUXEN 150 KR
STUDENT 100 KR
BARN T.O.M. 12 ÅR GRATIS
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KALENDER

24/9	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
25/9	Tis 10:00 Sy för missionen.
Önneredsgården
11:00 Babysång.

September
3/9	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
4/9

Tis 11:00 Babysången startar.

5/9

Ons 19:00 Konfaupprop.

7/9	Fre 18:30 Tweenies. Önneredsgården
20:00 Tonår.
9/9	Sön 11:00 Gudstjänst. Våga välja!
Bibelutdelning till konfirmanderna.
Peter Baric. Sång och musik av
Källängens kapell.
18:00 Kvällsgudstjänst. Bön för
Sverige. Peter Baric. Önneredsgården
10/9	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
11/9	Tis 10:00 Sy för missionen.
Önneredsgården
11:00 Babysång.
12/9	Ons 12:00 RPG. Tubakvartetten.
Önneredsgården
15/9	Lör 12:00 Andakt Åkerhus.
13:00 Handla för andra.
ICA Nära i Fiskebäck
16/9	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. Vi vill vara uppmuntrande!
Daniel Demming, Johanna Buller
och Peter Baric. Sång och musik av
Janschie Börjesson mfl.

26/9	Ons 12:00 RPG. Västra Frölunda/
Önnered då opch nu. Gunnar
Börgesson. Önneredsgården
29/9 Lör 10:00 - 13:00 Barnmarknad.
30/9	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Vem tar/har mandatet? Bemyndiganden. Daniel Demming. Sång och
musik av Lina Marklund mfl.
17:00 - 19:00 En hållbar grillkväll.
Peter Baric. Önneredsgården

Oktober
1/10	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
2/10 Tis 11:00 Babysång.
3/10	Ons 09:00 RPG. Höstutfärd. Anmälan. Önneredsgården
5/10	Fre 11:00 Västra Distriktets Höstfest
i Bifrostkyrkan.
19:00 Watoto konsert.
7/10	Sön 11:00 Jubileumsmånaden 130 år
ung. Festgudstjänst. Vi vill vara en
växtplats! Bön och offerdag - Insamling till equmenia. Johanna Buller.
Sång och musik av Barnkörerna.

14/10 Sön 11:00 Tacksägelsegudstjänst
med Nattvard. Daniel Demming.
Sång och musik av Samklang.
18:00 Kvällsgudstjänst. Önneredsgården
15/10	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
17/10	Ons 12:00 RPG. Sång och musik
med Kåserier. Bertil Adolfsson.
Önneredsgården

5/11	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.

20/10	Lör 19:00 Konsert med Michael Jeff
Johnsson & band.

6/11	Tis 10:00 Sy för missionen. Önneredsgården
11:00 Babysång.

21/10	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Vi vill satsa! Högtidsgudstjänst 130
år. Predikan Niklas Piensoho, Daniel
Demming. Sång och musik av Carl
Eksmo m.fl.
22/10	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
19:30 Församlingsbön.

12/11	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap. Önneredsgården

25/10	Tor 09:00 Bönedag. Församlingsbön, bönevandring.

18/9

10/10 O
 ns 12:00 RPG. Tärntank - Livet
som redare. Sven-Olof Kristensson.
Donsö. Önneredsgården

23/9	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Var är kärngänget? Johanna Buller.
Sång och musik av Amanda Gustafsson m.fl.
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Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

10/11	Lör 12:00 Andakt Åkerhus.
13:00 Handla för andra. ICA Nära i
Fiskebäck

24/10	Ons 12:00 RPG. Sång och musik.
Dan Ådahl. Önneredsgården
18:00 Barnkörskonsert med Manna
och Popcorn.

28/10	Sön 11:00 Sändningsgudstjänst
med Nattvard. Vi är på väg. Peter
Baric. Sång och musik av Marcus
Rubensson m.fl.
16:00 Senior Höstfest. Anmälan.
17:00 Konsert Blott en dag med
Tine Röjås Trio.

21/9	Fre 20:00 Ungdomsmöte + Tonårscafé.

9/11	Fre 20:00 Ungdomsmöte + Tonårscafé.

11/11	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Kommer Jesus tillbaka? Johanna
Buller. Sång och musik av Lina
Marklund m.fl.

9/10	Tis 10:00 Sy för missionen. Önneredsgården
11:00 Babysång.

20/9	Tor 18:30 Äktenskapskurs 10 torsdagar. Anmälan.

7/11	Ons 12:00 RPG. Utfärd Göteborg.
Anmälan. Önneredsgården

23/10	Tis 10:00 Sy för missionen.
Önneredsgården
11:00 Babysång.
18:30 Scouter med föräldrar.

17/9	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.

13/10 L
 ör 9:00 BAS-frukost
12:00 Andakt Åkerhus.
13:00 Handla för andra. ICA Nära i
Fiskebäck
18:00 Sång och musik med Samklang. Önneredsgården

3/11	Lör 11:00 Allhelgonagudstjänst.
Inger Hjertén.

16/10	Tis 11:00 Babysång.

27/10	Lör 17:00 - 20:00 Lördagsgodis.
Spelkväll och Chipsfrossa - Knytkalas för hela familjen.

19/9	Ons 12:00 RPG. StenJesus - en eldsjäl. Henrik Orrbeck. Önneredsgården

2/11	Fre 18:30 Tweenies. Önneredsgården

4/11	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Vad händer när jag dör? Peter Baric. Sång och musik av Sandra och
Samuel Bäckrud. Ingen barnkyrka.

8/10	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.

Tis 11:00 Babysång.

November

29/10	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt o
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
30/10 Tis 11:00 Ingen Babysång Höstlov.

12/11 Mån 18:00 Språkcafé.
13/11 Tis 11:00 Babysång.
14/11	Ons 12:00 RPG. På spåret med
Stina och Sten Andersson. Önneredsgården
15/11	Tor 18:30 Bibelstudium. Var finns
uppenbarelsen i Uppenbarelseboken? Peter Baric och Daniel Demming. Önneredsgården
16/11 Fre 18:00 Julstuga.
17/11 Lör 11:00 Julstuga.
18/11	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
När kommer Jesus tillbaka? Peter
Baric. Sång och musik av Josefine
Rodenteg.
18:00 Kvällsgudstjänst. Önneredsgården

31/10	Ons 12:00 RPG. Turistkyrkan på
Teneriffa/Kanarieöarna. Kalle Nordanstad. Önneredsgården

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

BIL–MC–BUSS–TAXI

Ledigt
annonsutrymme.

130 år!

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

Kontakta Christina Larsson
0733-44 35 78,
christina.larsson@sandaren.se

0705-66 32 20

EQU MENIA KYRKA N FIS KE B ÄCK
A NNO 1888
tel. 031-29 00 75

OKTOBER MÅNAD = FEST

5 okt 19.00 Konsert med Watoto
7 okt 11.00 Festgudstjänst Johanna Buller, Barnkörer m.m.
13 okt 9 -11 Basgruppsfrukost, gästtalare Henrik Korslid. Anmälan info@fiskeback.com
13 okt 18.00 Sång & Musik med kören Samklang i Önneredsgården, Servering
14 okt 11.00 Tacksägelsegudstjänst Daniel Demming, Samklang, f.d. pastorer
20 okt 19.00 Konsert med Michael Jeff Johnsson & band, Inträde, Servering
21 okt 11.00 Högtidsgudstjänst Nichlas Piensoho, Carl Eksmo m.fl.
24 okt 18.00 Barnkörs konsert med Manna och Popcorn, Servering
27 okt 17.00-20.00 Lördagsgodis. Spelkväll och snacks knytis för hela familjen!
28 okt 11.00 Sändningsgudstjänst Peter Baric, Marcus Rubensson m.fl.
28 okt 16.00 Höstfest anmälan till expeditionen/ info@fiskeback.com
28 okt 17.00 Konsert "Blott en dag" Tine Röjås Trio. Insamling, Servering

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

www.fiskeback.com
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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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Äktenskapskurs

E N F R I S K VÅ R D S K U R S F Ö R PA R S O M V I L L FÅ R E D S K A P AT T U T V E C K L A S I N R E L AT I O N

Välkommen under sju kvällar i höst!
Vi startar kvällarna med en god måltid, sedan lyssnar vi till en introduktion för
kvällen och därefter blir det frågor och samtal som sker parvis.
Inga uppgifter eller samtal sker i grupp, utan varje par jobbar självständigt.
Bäst behållning får ni om ni kan vara med vid alla tillfällen men kanske kan ni
inte vara med alla sju kvällar, anmäl er ändå!

Torsdagar 18.30 - 21.00
20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11
1000 kr / par inkl mat & fika
Anmälan till bengt@fiskebackskyrkan eller peter.baric@fiskeback.com
KYRKAN

