FÖRSAMLINGSBLADET

Tänd ett ljus och låt det brinna,
låt aldrig hoppet försvinna, det är
mörkt nu, men det blir ljusare igen.

#4

därför firar vi advent • tonår med
häng, lek och allvar • missionshögtid

Foto: Carolin freiholtz

från equmeniakyrkan fiskebäck • nr 4 • 19 november 2018 – 10 mars 2019

Församlingsföreståndare
Daniel Demming
0734-29 04 91

Omsorgspastor
Peter Baric
0734-29 04 93

Ungdomsledare
Erik Eklund
0734-290494

Equmeniakyrkan Fiskebäck
Citrusgatan 16
426 54 Västra Frölunda
Tel: 031-29 14 83
E-post: info@fiskeback.com
Websida: www.fiskeback.comVi
har
Expeditionstid:
Tisdag till torsdag, kl. 9–11.30
Bankgiro: 5880-8908

Musikledare
Lina Marklund
0734-29 04 97

Projektanställd
diakon
Inger Hjertén
0734-29 04 96

Expedition
Lennart Bergius
031-29 14 83

Önneredsgården
Önnereds Byväg 84
421 57 Västra Frölunda
Tel: 031-45 74 74
För bokning av Önneredsgården, kontakta Ragnhild
Jennerhav på 0704-80 35 42.
För bokning av kyrkan kontakta
kyrkans expedition.
4230 är Equmeniakyrkan Fiskebäcks
församlingsnummer i Equmeniakyrkan.

Expedition
Gunnel Gustafsson
031-29 14 83

Expedition
Solweig Wahlqvist
031-29 14 83

Mejladresser:
fornamn.efternamn@fiskeback.com
Musikskolans mejl:
musikskolan@fiskeback.com

Ordförande | Kerstin Horgby, 0703-36 87 44, ordf@fiskeback.com
Ekonomi | Tommy Larsson, 031-29 67 84, ekonomi@fiskeback.com
Equmenias ordförande | Sara Kristensson, 0736-53 54 25,
ordf.equmenia@fiskeback.com

Har du en fråga eller förslag
om något i församlingen?
Kontakta Daniel Demming,
församlingsföreståndare
eller Kerstin Horgby, ordförande.

Församlingsbladet
Redaktör | Christina Larsson, 031-29 67 84
Formgivning | Agnes Prytz
Ansvarig utgivare | Kerstin Horgby

Gåva: Swisha till nummer
1232684132

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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Att välja i jul
armaste sommaren jag kan minnas, vackraste hösten på länge
hur skall då julen bli? Vädret kan vi
inte veta så mycket om, men däremot
tror jag att genom att se tillbaka på hur
julen varit tidigare kan vi ana hur det
ofta blir. Så därför blir min fråga: Kan vi
stanna upp innan jul och fundera på vad
vi skulle vilja fylla julhelgen med? Allt
bestämmer vi troligen inte själva, men
sannolikt kan vi påverka en hel del.
Ofta luras vi att tro att det viktigaste är
att lägga till rätt saker och det har absolut sin betydelse, men många av de saker
vi verkligen längtar efter går bara att
finna om vi bereder plats för det. Jag tror
att vi är många som längtar efter lugn
och ro, tid för samtal och gemenskap
med släkt och vänner. Samtidigt tror jag
att vi är alltför många som har alldeles
för höga krav på allt som måste fixas för
att det där goda skall kunna infinna sig.
Ibland blir helt enkelt våra höga krav
på mat, fix, städning, paket och mys ett
hinder för den frid vi djupast sett söker.
Därför tror jag ofta nyckeln ligger i vad
vi väljer bort.
Många verkar tro att Advent betyder
väntan, längtan till ledighet och jul,
men Advent betyder ankomst. Under
hela Advent alla fyra söndagarna så firar
vi Jesu ankomst – till jorden – för att
möta oss. Advent är en högtid där Guds
ankomst och närvaro står i fokus, vilket
innebär en inbjudan till gemenskap
redan här och nu.

Jag undrar om vi inte kan stanna upp
innan jul och redan nu fundera på vad
vi vill fylla julhelgen med? Välja vad vi
prioriterar, men också våga välja bort.
Tänk om vi med samma självklarhet
som vi bokar in middagar och resor över
julen även skulle boka in tid för eftertanke och ställtid mellan aktiviteterna.
Kanske skulle vi då kunna njuta än mer
av hela julhelgen.
På julafton förra året efter julfirande
med släkten så gick jag till midnattsgudstjänst i vår kyrka och den avslutningen gav hela julen en annan klangbotten. I mötet med den Gud som valde
bort allt det himmelskt storslagna för att
dela vårt jordiska liv på samma villkor,
så blev Guds val och kärlek tydligt för
mig.
Med önskan om en välsignad jultid.

DANIEL DEMMING

Församlingsföreståndare
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Advent

Men vad vore väl advent utan adventsmusik? Vi älskar att få sjunga med i välkända
psalmer som Gå Sion din konung att möta
och Hosianna Davids son. Under advent

och julhelgerna kommer det att finnas
många tillfällen i Equmeniakyrkan Fiskebäck att lyssna och sjunga med.
Välkommen!

Christina Larsson

- mer än en tradition -

Adventstiden med alla ljus och härlig musik
är ett välkommet avbrott i höstmörkret.
Hur skulle vi klara den mörka årstiden utan
ljusets högtider? Men att fira advent, så
som vi gör idag, är ingen gammal tradition
i Sverige. Det var först på 1900-talet som
adventsfirandet kom igång på riktigt. Adventsstjärnorna som lyser upp våra fönster
började dyka upp i svenska hem först på
1930-talet. Adventsljusstaken några decennier innan dess.
Advent är perioden före jul, en tid som
rymmer mycket av både tro och traditioner.
I våra kyrkor firar vi att Gud blev människa.
Det är en tid då många söker sig till landets
kyrkor, inte minst för att få sjunga och
lyssna till de välkända julsångerna.
Kyrkoåret, som är kyrkans egen almanacka,
börjar första advent. Under de fyra veckorna fram till jul läser vi varje vecka nya
bibeltexter som berättar om olika händelser
i Jesu liv:
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Texterna för första advent handlar om
glädje och fest i Jerusalem. Folket som länge
varit förtryckta av romarna hade hört att det
äntligen skulle komma en ny kung. De sjöng
Hosianna, som betyder rädda oss. Idag
sjunger vi fortfarande Hosianna för att hälsa
Jesus välkommen.
Andra advent berättar bibeltexterna om
Guds rike, som inte har några gränser
eller hinder. Det är ett osynligt rike som
finns inom oss. I år kommer gudstjänsten i
Equmeniakyrkan Fiskebäck denna söndag
att ha en internationell inriktning. Temat,
För den här världens skull, stämmer väl
överens med bibeltexten som handlar om
att Guds kärlek blir större ju mer vi ger
av den, och är en kärlek som kan och vill
förändra.
Tredje advent handlar bibeltexterna om
Johannes döparen som visade vägen till
ett annat sätta att leva. Han brann för att
människor skulle omvända sig, döpas och
förändras.
Fjärde advent berättar texten om Maria som
får uppdraget att bli mamma till Guds son.
Bibeltexterna under advent leder och förbereder oss för juldagens glädjefyllda budskap:
Gud blev människa och kom till vår jord för
att ge hopp och ljus till mänskligheten.

Eva Blomquist
Vad betyder advent för dig?

Det betyder dofter, musik och värme.
Brukar sätta upp adventsstjärnan, tända
ljus och gå på adventsgudstjänst.

Bella och Bea, 11 år
Vad tycker du om advent?
Bea: Jag tycker att advent är mysigt.

Ibland pysslar vi hos min mamma. Vi
klär granen hemma hos min pappa.
Jag gillar att äta polkagrisar, det är mitt
favoritgodis vid jul.

Vad brukar du göra under advent?

Bella: Jag är mycket med familjen och
myser. Vi bakar och pysslar. Vi gör alltid
ett pepparkakshus som vi pyntar. Efter jul
äter vi upp det.

daniel axelsson
HUR GÖR DU FÖR ATT KOMMA I
ADVENTSSTÄMNING?
Jag lyssnar till Pentatonix med Mary did you
know och dricker glögg, äter pepparkakor och
tänder ljus.
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Foto: Carolin freiholtz och annelie anderberg

Snart är det dags att plocka fram
adventsstjärnan och adventsstakarna. För kyrkan är advent
en viktig tid då vi förbereder oss
på att fira Jesu födelse. Ordet
advent betyder ankomst – vi
väntar på att någon ska komma.

Foto: Carolin freiholtz

Missionsgudstjänst

Nu väntar nya
utmaningar för Johanna
Efter sex år lämnar Johanna Buller
Fiskebäck för att bli pastor i Borås.
– Jag behövde en ny utmaning,
men kommer att sakna mycket –
framför allt tonåringarna, säger
hon.

– Det är något jag håller fast vid. En av de
stora utmaningarna under de här åren har
varit att vårt ungdomsarbete ska finnas till
för den som vill växa i sin tro, men också
vara en plats för dem som bara behöver ett
ställe att komma till. Jag tycker att vi har
lyckats ganska väl med det.

När Johanna anställdes som barn- och ungdomspastor i Equmeniakyrkan Fiskebäck
hade hon precis avslutat sina teologiska studier i Uppsala och England. I en intervju i
församlingsbladet sa hon då att ”kyrkan ska
vara en trygg zon där man kan vara sig själv
och få prata öppet om olika frågor. En plats
där man kan hänga med kompisar, leka och
tramsa men också få utrymme att testa om
den kristna tron kan vara något.”

Johanna har framför allt arbetat med tonår
och konfirmation. Nu lämnar hon ett tonårsarbete som är större än på flera år. Varje
fredag samlas upp till hundra tonåringar
– först till andakt och efter det gemenskap
med eller utan program.
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– Det bästa med de här åren är att jag har
fått följa barn och unga under en period
av deras liv då mycket formas och att ha
fått ge dem något på vägen. En del av dem

Den nionde december händer
det! Då får du möjligheten att
följa med på en resa ut i världen
medan du firar 2018 års missionsgudstjänst i Equmeniakyrkan i
Fiskebäck.
I våras hölls en barnmarknad i kyrkan.
Pengarna som kom in då skulle gå till byggnationen av en basketplan i Kongo Kinshasa. Hur det har gått med den kommer
var besökare bli varse under missionsgudstjänsten. Att pengarna från barnmarknaden
har blivit till stor glädje för många barn och
ungdomar, det är ingen hemlighet.
Från första advent (2 december) i år till den
31 januari 2019 pågår Equmeniakyrkans
internationella insamling. I år handlar
insamlingen om utbildning. Även barn i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder ska

få chansen att studera, få en uppriktig möjlighet att komma ur fattigdom och få forma
sin framtid. I samma områden ska vuxna
kunna utbildas till pastorer, som både predikar glädjebudskapet om Jesus och fungerar
som lärare i lokala skolor. Tillsammans med
kyrkor i 28 länder deltar Equmeniakyrkan i
Fiskebäck i insamlingen genom en utgångskollekt i missionsgudstjänstens avslutning.
Sprid hopp - var med och ge!
Någon som har mycket god insikt i Equmeniakyrkans internationella arbete är Bertil
Svensson. Han har under sitt mångåriga
uppdrag för Equmeniakyrkan rest runt i
världen för att träffa och skapa relationer
med både politiska och religiösa ledare,
såväl som nödställda som drabbats av olika
katastrofer. Till församlingens stora glädje
kommer han och predikar under denna
festhögtid.
Kom du med och fira missionsgudstjänst
med Equmeniakyrkan i Fiskebäck!
Annelie Anderberg

har jag följt extra nära, några av dem är nu
själva ledare. Jag har trivs fantastiskt bra här
i Fiskebäck och har lärt mig massor. Det är
minnen och erfarenheter jag kommer att
bära med mig hela livet.

Det finns flera anledningar till att hon sökte
tjänsten i Borås. En av dem är att hon kände
att det var dags för nya utmaningar. En
annan att här bor och arbetar Patrik som
Johanna nyligen gifte sig med.

Även om Johannas tjänst har varit inriktad
på barn- och unga så har hon också varit
involverad i det övriga församlingsarbetet.
Hon har bland annat predikat regelbundet.

– Jag kommer säkert att sakna närheten till
havet i Fiskebäck, men jag har redan upptäckt att Borås har sina fördelar.

När hon nu flyttar och blir andrepastor i
Immanuelskyrkan i Borås så ställs hon inför
helt andra utmaningar. Hon kommer till
en församling som saknar tonåringar och
har få barnfamiljer. Johanna kommer att
på halvtid arbeta pionjärt för att bygga upp
barn- och ungdomsarbetet, och på halvtid
blir hon andrepastor.

Equmeniakyrkan Fiskebäck och Equmenia
i Fiskebäck och Önnered säger ett stort tack
till Johanna för de här åren och önskar allt
gott inför framtiden!
CHRISTINA LARSSON
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Foto: Carolin freiholtz

Fredagsk vä l l a r
häng, andakt och lek

Andakt, lovsång och kameljakt.
Så kan en vanlig tonårskväll i
Fiskebäcks Equmeniakyrka se ut.
– Jag kommer hit för att träffa kompisar och
för att jag känner mig välkommen här, säger
Linn Hallin.
Fredagen innan höstlovet har är ett 50-tal
tonåringar kommit till kyrkan. Det är färre
än vanligt, förmodligen beroendet på skolornas höstlov.
Varje tonårskväll inleds med en andakt i
kyrkan klockan 20. De som inte vill vara
med på andakten droppar in lite senare för
att hänga med kompisar, spela spel och köpa
godis. Men majoriteten av tonåringarna har
den här kvällen infunnit sig till andakten
som inleds med lovsång.
Den här kvällen förklarar ungdomsledare
Erik Eklund skillnaden mellan All helgonahelgen och Halloween.
– När vi tänder ljus på Alla helgons dag är
det för att hedra de som betytt något för
oss. Det är något helt annat än att skrämma
iväg spöken, som var det ursprungliga syftet
med att göra ljuslyktor av pumpor under
halloween.
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– Jesus sa att vi är världens ljus – ljus som
ska lysa för människor. Ni är de som ska
lysa mot all oro och ondska i tiden, det ljus
som kan hålla mörkret borta.
Efter mer lovsång ges tillfälle för tonåringarna att tända ljus i ljusbäraren och skriva
ner böner och lägga i bönelådan. Under hela
andakten är det knäpptyst i kyrksalen.
Den lugna inledningen på kvällen ersätts
sedan med kameljakt då alla som vill kan
vara med. Under en halvtimmes tävlande
i lag om fyra pågår sedan en avancerad
byteshandel av egyptiska handelsvaror med
mycket spring och stoj.
Efter det öppnar caféet som bemannas av
två tonårsföräldrar.
Mohammad är en av dem som ofta kommer
till tonår, en av anledningarna är att man
kan köpa billigt godis. Men inte bara det:

Att träffa kompisar verkar vara prio ett för
de flesta av tonåringarna. Men det är inte
enda anledningen.

– Jag går både till kyrkan och till moskén.
Men det är roligt här och jag träffar mina
kompisar här, säger han.

– Det är en kyrka vi kommer till, men man
behöver inte vara kristen. Jag tycker att
ledarna får alla att känna sig välkomna, om
man tror eller inte tror, säger Linn Hallin.

En av kompisarna heter Ludvig Adler. Han
brukar oftast gå på andakten, men inte
ikväll. Nu ska han fika och spela pingis.

– Vi har försökt att hitta en bra balans
genom att pröva olika upplägg på kvällarna,
men att ha andakt varje gång, andra aktiviteter några gånger per termin och alltid ett
öppet café har visat sig fungera bäst, säger
han.
Christina Larsson

Erik Eklund säger att tonår vill vara en plats
dit man kan komma och bara vara. Men
också en plats där man kan få ge uttryck för
sin tro och där tron får växa.
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KALENDER
November
19/11	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt
och Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
20/11	Tis 10:00 Sy för missionen.
Önneredsgården
11:00 Babysång.
21/11	Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Möten i livet. Gillis
Edman. Önneredsgården
22/11	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
25/11	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Vad händer när Jesus kommer
tillbaka? Daniel Demming. Sång och
musik av Källängens kapell. Barnvälsignelse.

4/12	Tis 11:00 Babysång.

21/1	Mån 18:00 Puls-Träning,Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.

6/12	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

24/12	Mån 12:00 Samling vid krubban för
hela familjen. Peter Baric. Sång och
musik av Cajsa, Cornelia och Maria
Kardborn.
23:30 Midnattsgudstjänst. Peter
Baric leder. Magnus Bramer.
Sång och musik av Julia och Ludwig
Rossäng, Lina Marklund.

7/12	Fre 18:30 Tweenies.
Önneredsgården

27/12	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

26/1	Lör 12:00 Andakt Åkerhus.

8/12	Lör 12:00 Andakt på Åkerhus.
13:00 Handla för andra. ICA Nära i
Fiskebäck

30/12	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Daniel Demming. Sång och musik
av Britt-Marie och Berth-Gunnar
Hermansson.

5/12	Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Sydafrikaminnen med
Håkan Johansson. Önneredsgården

9/12	Sön 11:00 Missionsgudstjänst med
nattvard. För den här världens
skull-insamling internationella
arbetet. Bertil Svensson. Sång och
musik Christian Johansson m.fl.
18:00 Kvällsgudstjänst i Önneredsgården. Ida Natanaelsson, Samuel
Fhager. Önneredsgården
10/12	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt
och Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
11/12	Tis 11:00 Babysång (sista denna
terminen).

26/11	Mån 10:00 Packning för missionen.
Önneredsgården
18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.

12/12	Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Julfest Fiskebäcksflickorna. Önneredsgården

27/11	Tis 11:00 Babysång.

13/12	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

28/11	Ons 11:00 Bibel och Bön.
Önneredsgården
12:00 RPG. Glädjeskaparna.
Önneredsgården
29/11	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården

December
2/12	Sön 09:30 Första Advent Gudstjänst. Peter Baric. Sång och musik
av Kör under ledning av Lina Marklund. Barnkyrkan pysslar.
11:30 Första Advent Gudstjänst.
Peter Baric. Sång och musik av Kör
under ledning av Lina Marklund.
3/12	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt
och Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
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15/12	Lör 18:00 Luciatåg, servering.
20:00 Ungdomsmöte.
16/12	Sön 11:00 Festgudstjänst.
Peter Baric. Sång Barnkyrkan.
17/12	Mån 18:00 Puls. Träning, Andakt
och Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
20/12	Tor 20:00 Församlingsbön.
Önneredsgården
21/12	Fre 19:00 Stämningsfull Julkonsert.
Församlingens Sångare och
Musiker.
23/12	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Vi sjunger in Julen. Inger Hjertén.
Sång och musik av Lena Levenby,
Sara och Carl Eksmo.

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

Januari
1/1		Tis 19:00 Ekumenisk Nyårsbön i
Tynneredskyrkan.
6/1	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
”Guds helighet i Kristus.” Peter
Baric.
13/1	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
”Jesu dop.” Liselotte.J.Andersson.
Barnkyrkan startar.
14/1	Mån 10:00 Sy för missionen.
Önneredsgården
18:00 Puls. Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
16/1	Ons 11.00 Bibel och Bön i
Önneredsgården
12:00 RPG i Önneredsgården
19:00 Ekumenisk bönevecka-Låt
ditt rike komma. Bön och lovsång i
Equmeniakyrkan Fiskebäck, med en
kopp kaffe efteråt. Lina Marklund
och Daniel Demming.
18/1	Fre 20:00 Ekumenisk böneveckaLåt ditt rike komma. Livet med
Jesus. Ungdomsmöte. Erik Wickstrand. Frölunda Pingstkyrka
19/1	Lör 18:00 Ekumenisk böneveckaLåt ditt rike komma. Bön och
lovsång i Tynneredskyrkan. Per
Eriksson. Tynneredskyrkan
20/1	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Ekumenisk bönevecka-Låt ditt rike
komma. ”Livets källa.” Fredrik
Möller.

22/1	Tis 11:00 Babysången startar.
23/1

Ons 11.00 Bibel och Bön i
Önneredsgården
12:00 RPG i Önneredsgården

27/1	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
”Jesus skapar tro.” Daniel
Demming.
18:00 Kvällsgudstjänst. Daniel
Demming. Önneredsgården
28/1	Mån 10:00 Sy för missionen.
Önneredsgården
18:00 Puls-Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
29/1	Tis 11:00 Babysång.
30/1 Ons 11.00 Bibel och Bön i
Önneredsgården
12:00 RPG i Önneredsgården

Februari
2/2	Lör 13:00 Handla för Andra.
ICA-Nära Fiskebäck
3/2	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
”Uppenbarelsens ljus.”
4/2	Mån 18:00 Puls-Träning, Andakt
och Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
5/2	Tis 11:00 Babysång.
6/2

Ons 11.00 Bibel och Bön i
Önneredsgården
12:00 RPG i Önneredsgården

10/2	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
Karin Åkesson.
11/2	Mån 10:00 Sy för missionen.
Önneredsgården
18:00 Puls-Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
13/2

Ons 11.00 Bibel och Bön i
Önneredsgården
12:00 RPG:s årsmöte i Önneredsgården

Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com
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17/2	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
”Nåd och tjänst.” Peter Baric.
18/2	Mån 18:00 Puls-Träning, Andakt
och Gemenskap.
18:00 Språkcafé.
20/2 Ons 11.00 Bibel och Bön i
Önneredsgården
12:00 RPG i Önneredsgården
22/2	Fre 20:00 Ungdomsmöte + Tonårscafé.
23/2	Lör 12:00 Andakt Åkerhus.
24/2	Sön 11:00 Årsmötesgudstjänst.
”Det levande ordet.” Daniel
Demming.
13:00 Församlingens årsmöte.
25/2	Mån 10:00 Sy för missionen.
Önneredsgården
18:00 Puls-Träning, Andakt och
Gemenskap.
18:00 Språkcafé.

27/2

KÖRKORT

Ons 11.00 Bibel och Bön i
Önneredsgården
12:00 RPG i Önneredsgården

Mars
3/3	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
”Fasta för Guds skull.” Peter Baric.
Equmeniakyrkan Fiskebäck
4/3	Mån 18:00 Puls-Träning, Andakt
och Gemenskap.
18:00 Språkcafé.

BIL–MC–BUSS–TAXI

Ledigt
annonsutrymme.

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

5/3	Tis 11:00 Babysång.
6/3

Ons 12:00 RPG i Önneredsgården

0705-66 32 20

9/3	Lör 09:00 BAS-frukost.
10/3	Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.
”Prövningens stund.” Daniel
Demming.
18:00 Söndagskvällsgudstjänst.
Peter Baric. Önneredsgården

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

RUM FÖR
NÅGON MER?
Kan du erbjuda en ung vuxen
boende i din bostad till en skälig
hyra? En grupp ensamkommande
unga som fått uppehållstillstånd
behöver någonstans att bo.

Fram till 21-årsdagen hjälper socialtjänsten dem men därefter måste de
lösa sitt boende själva. Ungdomarna
pratar svenska, arbetar eller studerar
och är självständiga.
För mer information kontakta
diakon Inger Hjertén 0734-29 04 96
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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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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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Juletid
julstugan
Fredag 16 november kl.18-21
Lördag 17 november kl.10-13

julkonsert julstämning
21 december kl.19

Samling vid krubban
24 december kl.12

Midnattsgudstjänst
24 december kl.23.30

Ekumenisk Nyårsbön
i Tynneredskyrkan
1 januari kl.19

