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en där stora och viktiga frågan, 
när är det okej att börja lyssna på 
julmusik, är ju en stor vattendela-
re. Det finns vissa som vill börja 

spela Last Christmas redan i september, 
andra hävdar bestämt att det inte är tillåtet 
en dag före fjärde advent och sedan finns de 
som placerar sig någonstans där mittemel-
lan. Själv brukar jag säga att första advent är 
en bra första dag att låta Tommy Körberg, 
Triad, Carola och alla andra mysiga och trev-
liga artister få börja flöda ut ur högtalarna. 

Julen står för dörren. När jag var liten var 
julen mest förknippad med julklappar och 
tomten. Det var alltid så spännande att gå 
upp där på julaftonsmorgonen och se alla 
julklappar som på något mirakulöst sätt 
hamnat under granen. Nu när jag blivit lite 
äldre har jag insett att julen kanske ännu mer 
handlar om något annat, nämligen relatio-
ner. Det jag numera uppskattar mest med 
julen är tillfällena då jag får träffa släktingar 
och vänner. När jag var student i Stockholm 
var det alltid fint att få komma hem och 
träffa de vänner som pluggat på annan ort 
och som, liksom jag kom hem för julfiran-
det med familjen. Jag hoppas att du också 
får tid att umgås med dina nära och kära. 
Men julen handlar faktiskt ännu mer om en 
annan relation. Den relation som möjliggörs 
när Jesus föds i ett stall i Betlehem. 

Snart är det första advent. Första advent är 
för många startskottet på julen, så även för 
mig - kom ihåg det jag skrev ovan om att jul-
musiken först då får inta mina hörlurar. På 
första advent läser vi om hur Jesus rider 
in i Jerusalem på en åsna. Han rider in 
mitt i deras vardag, han gör det ödmjukt 
och han gör det för dig och mig. 

HAR DU BÖRJAT LYSSNA 
PÅ JULMUSIK ÄNNU?

ANTON AHLMARK
Pastor med barn- och 

ungdomsinriktning

D Advent betyder ankomst, och hade någon 
sagt advent till Anton 7 år, så hade nog 
tankarna gått till ankomsten av paketen 
under granen. Men advent betyder ju så 
mycket mer än så. Den ankomsten vi väntar 
på är inte främst materiella saker, det är inte 
pyntet på granen och det är inte när mormor 
och morfar kommer ner från Norrland på 
ett överfullt och potentiellt försenat tåg. 
Den ankomst vi väntar på är ankomsten av 
världens frälsare. 

Det är till dig han kommer. Mitt i din 
vardag, mitt i allt julstök, mitt bland allt 
paketpapper och bland alla knäckformar. 
Han kommer med hopp, frid och ljus till 
en orolig värld med krig och fattigdom. 
Det är till dig Jesus kommer, och det är till 
mig Jesus kommer. Vi behöver bara stanna 
upp och möta honom. Därför vill jag hälsa 
dig varmt välkommen att fira jul med oss i 
Equmeniakyrkan Fiskebäck.

Med önskan om en välsignad och härlig 
advents- och jultid. 
Anton Ahlmark
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Hör Gud 
verkligen våra böner?

Bönen är kommunikationen mellan 
människa och Gud, men hur fung-
erar det? Och hur gör man? Pastor 
Peter Baric rätar ut några fråge-
tecken. 
Vad är bön? 

- För mig är bön platsen där jag på ett med-
vetet sätt får vara tillsammans med Gud. 
Precis som alla andra relationer är beroende 
av kommunikation är också relationen med 
Gud beroende av att man har kontakt med 
varandra. Bön är den kommunikationen.
Vad säger Bibeln om bön?

- I Gamla Testamentet finns det få texter 
som säger något om bön, däremot många 
texter som uttrycker bön. Psaltaren är full av 
nedskrivna böner som betts av människor 
i olika livssituationer. I Nya Testamentet 
hittar man fler texter som berättar om bön. 

Det är främst Jesus som förklarar varför och 
hur man kan be. Det gör han som svar på 
frågor från lärjungarna som såg att Jesus 
bad regelbundet. De ville veta mer om bön 
och frågar Jesus om detta. I hans svar kan 
man se att bön främst handlar om att vara 
tillsammans med Gud.
Om Gud redan vet allt, varför ska 
man då be? 

- En sak Jesus gör när han talar om bön 
är att säga vad bön inte är. Bön är inte att 
informera Gud om hur man har det och 
vad man behöver. Gud vet redan det. Detta 
faktum understryker att bön i första hand 
är gemenskap. Om jag i en parrelation bara 
kommunicerar när jag vill ha något eller 
ge information blir relationen fattig. Jag 
kommunicerar för att bygga gemenskap, 
uttrycka kärlek och lyssna på den andra. Så 
är det också med Gud.
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Vem kan be och hur ber man? Vad 
kan man be om? 

- Alla människor kan be och bön kan ske på 
väldigt många olika sätt. Att säga som det är 
och inte låtsas inför Gud är A och O i bönen. 
Frågor som var, när och hur kan besvaras på 
två sätt. Den spontana bönen är styrd av om-
ständigheter. Var jag än är och när som helst 
kan jag vända mig till Gud. Den planerade 
bönen är den som har blivit en av mina åter-
kommande vanor. Det kan vara inledningen 
på min frukost, under bilfärden till jobbet 
eller minuterna innan jag släcker lampan 
för att sova. Att fira gudstjänst på söndag är 
också en vana som gör att bönen blir något 
återkommande i mitt liv. 
Hör Gud våra böner?

- Genom att Gud blev människa så är Gud 
inte begränsad till att sitta i himlen och bara 
höra våra böner. Han är närvarande och 
deltar i allt som rör sig i våra liv. Visst hör 
Gud vår bön men han är inte bara en passiv 
lyssnare som endast tar emot information 
utan högst engagerad.
Svarar Gud på bön? 

- Om det viktigaste svaret på bön är att inte 
behöva bära allt själv så svarar Gud alltid på 
bön. Så fort vi ber är Gud närvarande. Om 
svaret består i att jag alltid ska få allt jag ber 
om så är svaret nej. Detta är den outgrundliga 
delen av bönen. Det vore underbart om man 
alltid blev frisk när man bad Gud om det, 
men erfarenheten säger något annat. Trots 
det fortsätter jag att komma med allt till Gud 
för alternativet att inte be alls är för mig ett 
svårare och sämre alternativ.
Vad händer när man ber?

- Det viktigaste som händer är att våra liv 
kopplas ihop med Gud. Bönen bryter ensam-
het och isolering. Jag står inte längre själv 
utan bjuder in Gud att dela och vara aktiv i 
den verklighet jag står i just nu.

ANNELIE ANDERBERG

     Erik Anderberg 

- Ja, jag ber. Oftast ber 
jag på kvällen, tackar för 

dagen och för att Gud har varit med. Min 
tydligaste bönerutin är när jag ber med bar-
nen innan de ska sova. Annars ber jag om jag 
behöver hjälp, en snilleblixt från Gud. 

Emmeli Lilja

- Ja, jag brukar be. Förut 
var det längre samtal med 
Gud, ofta på promenader. I livskarusellen 
nu blir det på cykeln till och från jobbet, i 
duschen, medan pastan kokar. Vi försöker 
be med barnen på kvällen, ibland Gud som 
haver, ibland med egna ord. 

Emelie Axelsson

- Ja, i småbarnslivet ber 
jag microböner titt som tätt. 
Jag sätter oftast ord på bönen när jag behöver 
hjälp från Gud. Ibland stämmer jag in i en 
sång som blir som en bön. Tackböner blir 
ofta i känslor som drabbar mig när jag ser på 
mina barn, allt vackert som finns runtom-
kring eller när jag är ute i naturen. 

Ber du? Om ja, när
och var ber du? 
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Jättekul! Det är så kompisarna 
Helmer, Tim, Gideon och Corne-
lia beskriver Tweenies-kvällarna i 
Önneredsgården.  Några gånger per 
termin samlas 10-12 åringar i Önne-
redsgården till olika aktiviteter.
I källaren spelar ett gäng killar och några 
föräldrar innebandy. Det är glatt och högljutt. 
Betydligt lugnare är det i cafédelen en trappa 
upp. Här pågår sällskapsspel medan ett gäng 
pratglada barn förbereder kvällens snacks: 
hemgjorda potatischips med olika smaker.
Tanken med Tweenies är att barnen ska lära 
känna varandra. Flera av dem syns då i andra 
aktiviteter i kyrkan men de flesta går i olika 
skolor. 
- Det här är ett sätt att få ihop gruppen, säger 
Karin Östling som samordnar verksamheten. 

Hon betonar att Tweenies är en öppen verk-
samhet och att alla är välkomna.
Vid varje tillfälle är det olika föräldrar som 
ansvara för aktiviteterna. Den här kvällen är 
det Maria Kardborn som hjälper tweeniesarna 
i köket.
- Det verkar som de flesta tycker att det är 
roligt att komma hit. Aktiviteterna är ganska 
opretentiösa, det är gemenskapen som är det 
viktigaste. Både att träffa gamla kompisar och 
lära känna nya, säger hon.
Varje kväll inleds med en andakt. I kväll 
handlar den om att tänka på varandra. Ulrika 
Brosten, som är ansvarig för andakten den här 
gången, talar om att se och bry sig om varan-
dra.  Sedan får barnen tillfälle att tända ett ljus 
i ljusbäraren för någon man tänker på.

CHRISTINA LARSSON

Fredagsmys med
Tweenies i Önnered
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Nyligen besökte en grupp från 
Equmeniakyrkan i Fiskebäck Kongo 
Kinshasa, bland annat för att för-
djupa kontakterna med församling-
en i Kimpese. Här berättar de om 
sina intryck.
Under de två veckor vi var i Kimpese fick 
vi bland annat fira gudstjänst tillsammans 
och möta många människor och projekt. På 
sportcentret får flera hundra barn och ungdo-
mar möjlighet att träna fotboll, gymnastik, 
beachvolley, och samtidigt får de också lära 
sig att leva i fred och vänskap, och utvecklas 
och mogna som människor med goda vär-
deringar. Vi fick lämna över de fotbolls- och 
basketskor som samlats in i Fiskebäck. Tack 
för era gåvor! 
Vår församling har några år samlat in pengar 
till Diakonia-projektet Conafed, och en dag 
fick vi besöka en by där Conafed arbetat. Vi 
fick höra hur stödet från  Conafed möjliggjort 
att byn förbättrat sitt jordbruk och nu har 
dubblerat sina skördar så den inte bara räcker 
till att mätta familjerna i byn, utan även för 
att sälja en del och på så sätt tjäna lite pengar.
Vi besökte också flera sjukhus, bland annat  

Många intryck efter resa
till Kongo Kinshasa

Kivuvukliniken som är specialinriktade på 
att behandla Lepra (spetälska), en utrotad 
sjukdom i många delar av världen men 
tyvärr inte i Kongo. Lepra ger nervskador 
och förlorad känsel som också kan orsaka 
att små skavsår eller brännskador blir fula 
sår som är svåra att läka, och patienten får 
vanställda fötter och händer. Det finns bra 
behandling men den är lång (6-12 månader). 
Efter bara några dagars behandling är man 
inte smittsam längre, men det finns fortfa-
rande mycket stigma och rädslor vilket kan 
göra möjligheten att återvända till sin by efter 
behandlingen svår. Patienterna får ovärder-
lig hjälp på kliniken, både med behandling, 
sårvård, specialskor, men också att mötas av 
kärlek och omtanke av personalen. 
Vi har haft en fantastisk och omvälvande 
resa, där möten med människor och Gud 
påverkat oss mycket. Vi berättar gärna mer 
om vad vi upplevt, och blir du nyfiken och 
vill höra mer eller vill vara med i det fortsatta 
bygget av vänförsamlingsrelationen så hör 
gärna av dig till någon av oss!

MIRIAM CARLSSON, DANIEL DEMMING, 
UNO PETERSON OCH LOTTA DAWIDSSON 
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Under några söndagar i januari – 
februari kommer gudstjänsterna 
ha temat Hela Livets Gud.  Temat 
aktualiserar hur frågor om tron och 
livet är relevant i olika faser av livet. 
För Ingela Nelson blev döttrarnas 
konfirmation vägen till en personlig 
tro i vuxen ålder.

Ingela hade en barnatro som nästan togs ifrån 
henne under konfirmationstiden. Där fick hon 

Döttrarnas konfirmation 
blev Ingelas väg till tro

mest höra om den dömande, stränge Guden. 
Den bilden skulle ändras totalt när hennes 
båda döttrar valde att konfirmera sig på Åhs 
stiftgård.
- Det var en fantastisk upplevelse, både för 
mina döttrar och för mig. Varje gång jag var 
där kände jag mig väldigt berörd.  Man sjöng 
mycket lovsång och talade om en kärleksfull 
Gud, berättar hon.
Ingela hade betraktat sig som kristen, hon gifte 
sig i kyrkan och gick till kyrkan då och då. 
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Efter tre och ett halvt år slutar Erik 
Eklund sin tjänst som ungdoms-
ledare i vår församling. 
- Det har varit fantastiska år, säger han.
Det var ett stort steg för Erik att flytta från 
Norrland till storstaden Göteborg. Det är ett så 
mycket snabbare tempo här, konstaterar han. 
Men han vande sig snabbt, lärde sig trivas 
och skapade nya kontakter. Idag har han 
svårt att tänka sig återvända till Norrland. På 
frågan om vad som har varit bäst under tiden 
i Fiskebäck svarar han att allt har varit bäst.
- Jag hade en längtan efter att få arbeta i en 
församling. Det mest fantastiska har nog 
varit att få följa unga människor och se dem 
växa i tron. Jag har trivts bra med att ha 
många varierande uppgifter, men mitt fokus 
har varit ungdomar.
När Johanna Buller slutade som ung-
domspastor för tre terminer sedan blev Erik 
huvudansvarig för ungdomsarbetet. En 
utmaning som han antog med glädje.
- Jag kommer att sakna mycket i Fiskebäck, 
platsen och kyrkan som gett mig så mycket 
gott. Och så arbetskamraterna förstås.
Ännu är det inte helt klart vad Erik ska göra 
efter 12 januari då det är avtackning, men 
han siktar på att studera.
Vi säger ett stort tack till Erik för hans fina 
arbete bland våra ungdomar och önskar 
honom allt gott i framtiden. 

CHRISTINA LARSSON

Nu avslutar 
Erik Eklund sin tjänst

Under januari och februari hand-
lar gudstjänsterna om frågor 
som är viktiga i olika åldrar:

12 jan  Hela livets gud
26 jan  Hur väljer jag rätt?
2 feb  Hur får jag ihop det?
9 feb  Hur hittar jag rätt?
16 feb  Till vem skulle vi gå?
23 feb  Hur hittar jag mig själv?

Men hon kände att det som döttrarna funnit i 
sin tro var något som hon saknade. Hon ville 
veta mer om vad kristen tro är för att kunna 
möta deras frågor i samtal. 
- Jag fick höra tala om Alpha-kursen, som är 
en grundkurs i kristen tro, och pratade med en 
kollega om detta.  Hon sa att hon gärna ville gå 
kursen tillsammans med mig. Och så blev det.
Ingela och kollegan Ingbritt Palmqvist anmäl-
de sig till kursen i Saronkyrkan. Alpha-kursen 
följdes av en Betakurs.
- I takt med att jag fick lära mig mer så växte 
min tro. I Alpha fick jag ställa alla frågor och 
diskutera med folk i olika åldrar. Det var 
mycket som föll på plats i de samtalen. På en 
Alpha-helg ställdes frågan om jag ville säga ja 
till den kristna tron, vilket jag gjorde. Det var 
ett avgörande steg för mig.
Ingela säger att tron har gett henne en tillit 
och att hon har någon att gå till hur livet än 
ser ut. Idag är hon medlem i Equmeniakyrkan 
i Fiskebäck, där kollegan Ingbritt finns, och är 
tacksam för att finnas i ett sammanhang där 
hon får hjälp att tolka det som står i Bibeln och 
hur det relaterar till hennes eget liv. 
- Jag tror verkligen att det är så att olika frågor 
känns olika viktiga beroende på var i livet 
vi befinner oss. När jag kom till tro hade jag 
kommit till en punkt i livet där jag kände att 
jag behövde ett svar på min andliga längtan. 
Tron är en fortsatt vandring och förändringar 
får ta tid.

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

November
17/11 Sön 11:00 Gudstjänst med natt 

 vard. ”Gud är redan där.” Anton  
 Ahlmark. Barnkyrka.

18/11 Mån 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården    
 18:00 PULS. Träning, Andakt och  
 Gemenskap.

20/11 Ons 12:00 RPG:. Tångräkans   
 betydelse i Önnered. Bo Ranman  
 och Torsten Hermansson.  
 19:00 - 20:30 Adventkören övar i  
 Önneredsgården. 

K A L E ND E R

Tillsammans är vi starkare och når 
längre än var och en för sig. Så re-
sonerar kyrkorna i Västra Frölunda 
som i början av 2020 gör en eku-
menisk satsning, både i och utanför 
kyrkorna.
Det ekumeniska samarbetet har utvecklats 
med åren. Från början var det de traditionella 
frikyrkosamfunden som årligen anordnade 
en vinterkonferens. Sedan ett par år tillbaka 
finns Tynneredskyrkan (Svenska kyrkan) 
med och till viss del även Katolska kyrkan 
och Syrisk ortodoxa kyrkan. I år har alla sju 
kyrkorna varit med och planerat den ekume-
niska böneveckan som hålls 15 – 19 januari.
- Det har växt fram ett förtroende mellan 
oss pastorer och präster som träffas en gång 
i månaden. Vi ser att vi har ett gemensamt 
ansvar att sprida vår tro och att finnas till för 
människor i vår stadsdel, säger Daniel Dem-
ming, pastor i Equmeniakyrkan Fiskebäck.
Under veckan inbjuds bland annat till en 
gemensam lovsångskväll i Opalkyrkan dit 

Kyrkorna i Väst 
i gemensam satsning

alla kyrkornas konfirmander inbjuds och 
även en ungdomssamling i Tynneredskyrkan. 
På söndagen predikar präster och pastorer i 
varandras kyrkor. Daniel Demming predikar 
i Opalkyrkan och Fader Abraham Garis, från 
Syrisk ortodoxa kyrkan, predikar i Equmeni-
akyrkan.
Kyrkorna vill också hitta vägar att tillsam-
mans göra något på ekumenisk grund utanför 
kyrkornas väggar. Den första satsningen blir 
ett pilotprojekt i Kannebäcksskolan med Bi-
beläventyret, som tar eleverna genom Bibelns 
böcker med hjälp av drama, rörelser, trolleri 
och rap.
- Vi hoppas också att vi som kyrkor på sikt 
ska kunna engagera oss mer tillsammans 
i sociala frågor i vår stadsdel, säger Daniel 
Demming.
(För mer information om plats och tid se 
kalendariet).

CHRISTINA LARSSON

21/11 Tor 11:00 Babysång.   
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården 

24/11 Sön 11:00 Gudstjänst med natt- 
 vard. ”Till tidens yttersta gräns.”  
 Daniel Demming. Sång och musik  
 av Solid Gospel. Barnkyrka.

25/11 Mån 10:00 Packning för Missionen. 
 Önneredsgården    
 18:00 PULS. Träning, Andakt och  
 Gemenskap.
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Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

27/11 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.      
 12:00 RPG:. Inför Advent med  
 Glädjeskaparna.     
 19:00-20:30 Adventkören övar i  
 Önneredsgården.

28/11 Tor 11:00 Babysång.     
 20:00 Församlingsbön.Önnereds- 
 gården

29/11 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgår- 
 den

30/11 Lör 10:00-13:00 Adventkören gen- 
 rep i Kyrksalen.

December
1/12 Sön 10:00 Första Advent Guds- 

 tjänst. Anton Ahlmark. Sång och  
 musik av Lina Marklund och pro- 
 jektkör. Barnkyrka.   
 12:00 Första Advent Gudstjänst.  
 Anton Ahlmark. Sång och musik  
 av Lina Marklund och projektkör.

2/12 Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap. 

4/12 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.    
 12:00 RPG:. Asien i mitt hjärta.  
 Peter Baric.  

5/12 Tor 11:00 Babysång.   
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården 

8/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Daniel   
 Demming. Missionsinsamling.  
 Barnvälsignelse. Sång och musik av  
 Nicklas Ekberg. Barnkyrka.

9/12 Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap. 

11/12 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.    
 12:00 RPG:. Julfest. Fiskebäcks 
 flickorna. 

12/12 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

14/12 Lör 12:00 Andakt Åkerhus.   
 18:00 Luciafirande.   
 20:00 Ungdomsgudstjänst +     
 tonårscafé. 

15/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Barnkyr- 
 kansavslutning. Peter Baric. Sång  
 och musik av Lina Marklund och  
 Barnkyrkan.   
 18:00 Söndagskvällsgudstjänst. 
 Önneredsgården 

19/12 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

21/12 Lör 18:00 Julkonsert.

22/12 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Anton Ahlmark. Sång och musik av  
 Källängens kapell. 

24/12 Tis 12:00 Samling vid krubban.  
 Peter Baric.    
 23:30 Midnattsgudstjänst. Ida 
 Tonnvik. 

29/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Daniel Dem- 
 ming.

Januari
1/1  Ons 19:00 Ekumenisk böneguds- 

 tjänst. Tynnereds kyrka 

5/1 Sön 11:00 Gudstjänst med läger- 
 eko. Anton Ahlmark.

9/1 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården
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12/1 Sön 11:00 Gudstjänst med natt 
 vard. ”Hela Livets Gud.” Peter Baric.  
 Barnkyrkan startar. 

14/1 Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården

15/1 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.    
 12:00 RPG:. Sång och musik med  
 Anita o Tomas Granatz.

16/1 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

19/1 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Anton Ahlmark. Barnkyrka.  
 13:00 Församlingsmöte

22/1 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.

    12:00 RPG: Ett meningsfullt liv. Alf  
 B Svensson.

23/1 Tor 11:00 Babysång.    
 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

24/1 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgår- 
 den 

26/1 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Daniel Demming. Barnkyrka.

28/1 Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården

29/1 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.    
  12:00 RPG:. Sowete i mitt hjärta.  
 Stefan Nilsson.

30/1 Tor 11:00 Babysång.     
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

Februari
2/2 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  

 Hur får jag ihop det? Peter Baric.  
 Barnkyrka.

5/2 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.      
 12:00 RPG:. Minns du sången.  
 Carina o Urban Ringbäck.

6/2 Tor 11:00 Babysång.     
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

9/2 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Att hitta meningen igen.” Tomas  
 Hammar. Ingen Barnkyrka. 

11/2 Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården

12/2 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.    
  12:00 RPG:. Glädjens budskap. Ove  
 Åsberg m. vänner. 

13/2 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

16/2 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Till vem skulle vi gå? Anton Ahl- 
 mark. Barnkyrka.

19/2 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.    
 12:00 RPG:. Årsmöte och Mitt liv  
 med Anton Ahlmark. 

20/2 Tor 11:00 Babysång.   
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

23/2 Sön 11:00 Gudstjänst. Daniel Dem 
 ming.    
 13:00 Församlingens årsmöte.

25/2 Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården

26/2 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.     
  12:00 RPG: Gillis Edman kåserar.

27/2 Tor 11:00 Babysång.     
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

Mars
1/3 Sön 11:00 Fastegudstjänst. Jorden  

 är fantastisk. Peter Baric. Sång och 
 musik av ? Barnkyrka. 

4/3 Ons 11:00 RPG:. Utflykt. Anmälan. 
 

5/3 Tor 11:00 Babysång.    
  20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

8/3 Sön 11:00 Gudstjänst med natt- 
 vard Jorden är Din. Daniel Dem- 
 ming. Barnkyrka.
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0705-66 32 20

Flytkläder och sjösäkerhet

tel. 031-29 00 75

Handla online 

shop.bovikmarin.se
 

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar  9-21

Mungårdsgatan 21 
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA

GÅRD UTANFÖR GRÅBO MED KOR, 
FÅR, GRISAR OCH GÅRDSBUTIK. 

Öppet fredag 14-18
lördag 10-14

Välkomna!

lammetochbonden.se

Ledigt 
annonsutrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

mchristina.larsson@gmail.com

Petra & Camilla
Andersson

Tel: 29 85 23
Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda
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PREEM TYNNERED
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

Välkommen önskar 
Tomas & Malin med personal

GRAFISK SUPPORT

DESIGN • TRYCK • 
DISTRIBUTION AUGUST BARKS GATA 21

421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
TELEFON: 031-49 10 05
INFO@GRAFISKSUPPORT.SE
WWW.GRAFISKSUPPORT.SE
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Klangfärgsgatan 14, 426 52 V. Frölunda
031–691030 Fax 691031
www.assmundsons.se

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

Fiskebäcks hamn

saxvax.com

Ledigt 
annonsutrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

mchristina.larsson@gmail.com
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JULKONSERT JULSTÄMNING
21 december kl. 18

SAMLING VID KRUBBAN
24 december kl. 12

MIDNATTSGUDSTJÄNST
24 december kl. 23.30

GUDSTJÄNST
29 december kl. 11

EKUMENISK NYÅRSBÖN 
I TYNNEREDSKYRKAN

1 januari kl. 19

Juletid


