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m det finns ett ord som jag hoppas 
skall beskriva hösten i vår kyrka så är 
det ordet: välkommen!

Det är ett litet ord som kan betyda så myck-
et. Det kan vara skillnaden mellan ett enskilt 
besök och ett andra hem. Uttalat av en vän 
kan det vara en bekräftelse på vänskap och 
en inbjudan in i gemenskapen. Sagt av en ny 
bekantskap kan det vara inledningen till en 
vänskap.

För mig är välkommen främst ett öppet ord 
som vill ge plats för fler.

När min mamma och pappa hade flyttat 
ihop började de se sig om efter en försam-
ling som de kunde få höra hemma i. Av en 
händelse hamnade de i Flatåskyrkan och 
alldeles innanför dörrarna välkomnades de 
av Torgny och Christina. Ett ord ”välkom-
men” ledde till ett handslag och någon att 
sitta tillsammans med i gudstjänsten, efter 
kyrkfikat skiljdes de åt med inbjudan om att 
ses igen nästa söndag. Än idag över 45 år 
senare är de fortfarande goda vänner.

En annan aspekt av välkommen som jag 
verkligen gillar är att det är en inbjudan som 
man inte vet säkert vad det leder till. Det kan 
vara ett trevligt sätt att hälsa på någon, men 
det kan också vara en inbjudan till att dela 
livet. Efter ett och ett halvt år som inte liknar 
något annat så är just ”Välkommen” temat 
för hösten i Equmeniakyrkan Fiskebäck. Det 
är lätt för mig som har varit med länge i oli-
ka församlingar att ta en del av dessa uttryck 

VÄLKOMMEN!

DANIEL DEMMING
Församlingsföreståndare 

O för givet. Det är lätt för mig att glömma bort 
att för dig som aldrig besökt vår kyrka så 
kanske du inte har en aning om vad nattvar-
den är? Vad som sker i förbönen? Eller vad 
som gör att så många längtar efter kyrkfikat? 
Därför känns det extra spännande att i höst 
kommer vi att ha flera temagudstjänster som 
präglas av just detta, t.ex.:

· Välkommen att lovsjunga
· Välkommen till förbönen
· Välkommen till kyrkfikat
· Välkommen hem alla åldrar
· Välkommen hem till mig
· Välkommen till nattvarden

Oavsett vad du tänker på när du hör ordet 
välkommen, så hoppas jag att när du hör det 
eller uttalar det själv låter det få rymma en 
inbjudan till gemenskap.

Varmt välkommen till Equmeniakyrkan 
Fiskebäck!
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Rivstart med läger för våra nya medarbetare i Equmenia

Strandgården har intagits av ung-
domar från Fiskebäck och Säve-
dalen, tonårslägret är i full gång. 
Bland alla ynglingar finns det två 
helt nya ansikten, Hillie Nygård 
och Maria Davidsson, som Equme-
niakyrkan Fiskebäck kommer få 
bekanta sig med under hösten. 

Mellan husen på Strandgården släntrar ung-
domar lågmält med Bibel och antecknings-
block i famnen mot kyrkbyggnaden. De är 
på väg från reflektionsstund till Bibelstudi-
um. Stillheten som råder ska om bara någon 
timme vara utbytt mot prat, skratt och 
drösar med ungdomar som drar sig ner mot 
stranden för bad och olika aktiviteter. Under 
kvällen blir det lägerfest med Disneytema 
och dagen efter byts de 45 deltagarna ut mot 
en lika stor, fast äldre grupp.  
I myllret av människor finns två nya ansik-

ten– ungdomsledaren Hillie Nygård och 
Maria Davidsson, pastorn med inriktning 
mot barn och unga, båda helt färska i Equ-
meniakyrkan Fiskebäcks personalgrupp. Vi 
hittar ett tomt bord i restaurangen för en 
pratstund.
Maria är uppvuxen i Molla utanför Herr-
ljunga och har hamnat i Göteborg genom 
en ungdomsledartjänst på Hönö, som ledde 
till pastorsutbildning på ALT. Nu senast har 
hon jobbat i en friluftsbutik i Kungsbacka. 
Det har passat henne väl, hon är en social 
person som gillar att röra sig i naturen. 
Kopplingen till Fiskebäck är noll, säger 
hon och skrattar, men kände med ens att 
tjänsten i församlingen är just den hon har 
drömt om och längtat efter. 
Hillie har just avslutat sitt år på Götabro 
Bibelskola, och det var på en glasdörr där 
som hon såg att Equmeniakyrkan Fiskebäck 
sökte en ungdomsledare. Hon kommer från 
Bankeryd och Svenska Alliansmissionen. 

Hillie Nygård, ny ungdomsledare i Equmenia
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Rivstart med läger för våra nya medarbetare i Equmenia

Maria Davidsson, ny ungdomspastor i Equmeniakyrkan Fiskebäck

Genom hemförsamlingens kontakter med 
Fiskebäckskyrkan hade hon sedan tidigare ett 
band till sin nya ort, trots att hon inte spende-
rat tid här.
De har knappt hunnit börja jobba ihop, ändå 
är de bekväma i varandras sällskap. När de 
ska beskriva varandra säger Maria om Hillie 
att hon är go, landad och stabil. Hillie beskri-
ver Maria som inkännande, härlig och öppen. 
De båda har erfarenhet av att leda, men Hillie 
menar att det här är första gången hon har en 
så övergripande ledarroll.
- Jag ser fram emot att utforska mitt ledar-
skap, säger hon. Jag vill vara en stabil grund, 
en som ser alla och plocka upp de som inte 
tar så stor plats i gruppen. Samtidigt tänker 
jag på att vi ledare kan fungera som termosta-
ter i gruppen, att inte bara acceptera att ”okej, 
då var gruppen trött idag”, utan få med oss 
ungdomarna så att vi tillsammans hamnar på 
en bra plats.
- Ja, precis, instämmer Maria. Jag vill också 

utmana och leda ungdomarna så att de får 
blomstra i sina gåvor och personligheter. 
En annan sak som jag hoppas på att få 
vara med och utveckla är en mötespunkt 
för unga vuxna. 
Hillie och Maria är tacksamma över att det 
finns en fin bas med etablerad verksamhet 
och stabila ledare, det gör landningen här 
mjukare. Samtidigt, påpekar Hillie, har 
mycket pausats eller fått ny form under 
pandemin. När det nu öppnas upp igen 
innebär det en form av nystart, en möj-
lighet att dra i nya trådar eller göra saker 
annorlunda. 
Av allt hoppas de båda mest på att få 
komma till kärnan, att ungdomars relation 
till Jesus får växa och att verksamheten blir 
vägen dit och inte målet. 

ANNELIE ANDERBERG
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Förändringar, restriktioner och 
anpassningar har vi alla mött det 
senaste dryga året. Utmaningar är 
något som både ledare och del-
tagare har fått uppleva, berättar 
Sara Kristensson, ordförande för 
Equmenia, som nu ser fram mot en 
ny termin med nya möjligheter.

Det har varit en utmanande period på många 
vis, men tillsammans har ledarna jobbat på 
och varit uppfinningsrika i att skapa möj-
ligheter för verksamheterna att fortsätta på 
”säkra” sätt. De ska känna stolthet över hur 
de har lyckats ställa om och genomföra flera 
aktiviteter för både barn och unga. Det har 
varit en tid som gett oss viktiga insikter om 
att vi verkligen behöver varandra.

En scoutledare uttrycker att hon inför 
hösten känner en stor glädje i att få dra 
igång igen. Vi har många scouter som vill 
vara med i våra olika scoutgrupper, men 
hon känner också en liten bävan för om vi 
har möjlighet att möta upp för det ökade 
intresset att börja i scouterna. Hur får vi 
dem att vilja stanna kvar? Vågar vi ex ta 
in nya sjöscouter och lita på att vi löser en 
ny seglingsgrupp innan maj så att alla får 
möjlighet att segla? Och hur gör vi det utan 
att slita ut de ledare vi har idag?

Efter sommarlägret med tonår, som både 
Hillie och Maria var med på, är det många 
tonåringar som är taggade på en ny termin 
tillsammans. Det har varit ett max antal del-
tagare om 45 st på tonår, men det har gjort 
att den gruppen som varit där verkligen har 
velat det och stämningen och sammanhåll-

Ny termin med nya utmaningar Ny termin med nya utmaningar 
för Equmeniaför Equmenia

ningen har blivit mer positiv. Men vi vill ju 
att alla som vill vara med ska få möjlighet 
till det!

Barnen i barnkörerna har kämpat på och 
exempel på förändringar som barnkörs-
ledarna gjorde var att flytta övningarna 
utomhus. De ser också framemot hösten 
med stor förväntan och förhoppning, där 
vi kan fortsätta att sjunga tillsammans i alla 
tänkbara former!

Vi startar en ny termin och vi fortsätter 
att utmana oss. Nu tillsammans med våra 
två nya anställda, Hillie Nygård och Maria 
Davidsson. Jag ser mycket framemot att 
lära känna dem båda, att få se vad de har att 
ge oss, både som förening men också som 
individer. Vad de kan inspirera oss med och 
vad vi som förening kan ge dem. Jag ser 
båda två som inspiratörer som vill bygga 
relationer och det tror jag att vi behöver.

Sara Kristensson, ordförande i Equmenia 
i Fiskebäck och Önnered
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När Håkan Johansson, ordförande 
i församlingens Seniorråd och RPG, 
summerar pandemitiden så beskri-
ver han hur många känt sig ensam-
ma och isolerade, men att man nu 
ser fram mot att få träffas i höst. 

Hur har pandemin påverkat oss äldre? Vad 
har församlingen betytt i detta? När för-
samlingsbladet ställde de frågorna till mig 
började jag fundera och tänka tillbaka. Nu 
är vi så vana vid att leva med att hålla av-
stånd, ibland använda munskydd och se alla 
gudstjänster digitalt att vi nästan glömt hur 
vi umgicks före pandemin. Nyligen besökte 
jag för första gången på mycket länge en 
gudstjänst live och kunde delta i psalmsång 
och bön på plats och hälsa på folk efteråt 
och om allt går som planerat kommer vi att 
starta upp RPG under hösten. Men vilket 
långt uppehåll det blivit!

Pandemin blev verklig för mig den 11 mars 
2020 när vi på stående fot beslutade att stäl-
la in nästa möte och avvakta vad som skulle 
hända. Inte kunde jag i min vildaste fantasi 
föreställa mig att vi ett och ett halvt år sena-
re fortfarande inte haft tillfälle att ha nästa 
RPG möte. Vi har från styrelsens sida skrivit 
brev till våra medlemmar och informerat 
om situationen och vi vet att mindre grup-
per träffats utomhus för att umgås. Sedan 
har vår tidning Seniorposten distribuerats 
till alla under hela pandemin.

Nu har alla vi äldre fått vaccin med två 
sprutor och känner oss lite djärvare och 
vågar röra oss i samhället och besöka guds-
tjänster. Och för oss som tillhör Equmeni-
akyrkan Fiskebäck har det varit ovärderligt 
att ha tillgång till digitala gudstjänster och 
att kunna träffas i Bas grupper digitalt un-
der pandemin. Dessutom har alla äldre fått 

RPG ser fram mot att mötas igenRPG ser fram mot att mötas igen

ett personligt brev från vår omsorgspastor 
Peter Baric varje vecka. Det har gjort att vi 
känt en stor gemenskap med församlingen 
för att inte glömma att nämna telefonsam-
talen mellan varandra som varit väldigt 
viktiga.

Men nu ser vi framåt och längtar efter att 
åter få mötas i lite större grupper även om 
vi kommer att få fortsätta leva med några 
restriktioner.

Hälsningar Håkan Johansson
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Höstfest och konsert
Söndag 10 oktober kl 16.00 
inbjuds alla seniorer till en Höstfest 
i Equmeniakyrkan Fiskebäck. Det 
blir servering och gemenskap kring 
borden
Föranmälan till info@fiskeback.com 
eller till expeditionen 031-291483

Kl 17.00 hålls en konsert med 
Anders Jaktlund och Niklas Ekberg

Varmt välkommen till båda 
samlingarna!
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Gudstron har burit Karin genom den tuffa sjukdomstiden

I slutet av förra sommaren fick 
Karin Östling det besked som ingen 
vill ha: Du har cancer.  Ett år och 
två operationer senare kan hon se 
framåt. Oron kommer kanske alltid 
att finnas kvar, men mitt i allt det 
jobbiga har hon känt sig buren av 
Gud. 

För Karin har Gud alltid varit självklar. 
Trots att hon under uppväxten inte kän-
de någon troende person så hade hon en 
självklar barnatro.  Men när en nära vän till 
familjen dog så följde Karins mamma med 
änkan till en bibelstudiegrupp i Equmenia-
kyrkan i Alingsås. Kanske kunde kyrkan ge 
några svar på frågor om liv och död?

- Något hände där och då. Mammas vänin-
na blev senare medlem i församlingen och 
mamma blev först aktiv i Svenska kyrkan 
men konverterade sedan och blev aktiv i 
katolska kyrkan, berättar Karin som själv 
engagerade sig i Equmenia.
Karin säger att hon alltid kallat sig kris-
ten. Men i kyrkan växte tron och blev mer 
grundad.
- För mig är Gud något slags allt. Det är så 
självklart för mig att det finns någon som 
har jorden och alla människor i sin hand, 
oavsett om vi vill tro det eller inte. När livet 
är tungt är Gud någon att hålla i handen och 
någon som bär mig genom det svåra.
Karin har varit med om flera svåra förluster 
i livet. En nära vän som var ensamstående 
mamma med två barn blev svår sjuk och 
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Gudstron har burit Karin genom den tuffa sjukdomstiden

dog och Karin levde nära familjen under 
hela sjukdomstiden.
För tio år sedan dog Karins mamma, 65 år, 
efter att i fyra tuffa år kämpat mot cancer.
- Självklart har jag haft frågor om varför 
men ändå aldrig känt det som om Gud har 
svikit, snarare att han alltid har funnits där.
Förra sommaren hade hela familjen Östling, 
Karins man Teodor och sönerna Johathan 
och Benjamin, just kommit hem från en 
härlig semester i Funäsdalen där de har en 
lägenhet. Hemma väntade en kallelse till 
mammografi på Karin.
- Eftersom min mamma hade en typ av 
cancer som kan vara ärftlig så har det alltid 
varit med en känsla av obehag jag gått på 
de här undersökningarna. Så även den här 
gången. Tyvärr visade det sig att min oro 
var befogad.
Beskedet var naturligtvis en chock för hela 
familjen men Karin försökte tänka positivt.  
- Det var en väldigt jobbig tid även om jag 
visste att all cancer var borta så kom det 
många mörka tankar.  Ibland undrade jag 
var Gud fanns i allt detta, även om jag aldrig 
har varit arg eller bitter.

Det har varit tufft att komma tillbaka till ett 
normalt liv och tufft att inte ha en kyrka att 
komma till eftersom den till stora delar varit 
nedstängd på grund av pandemin.
- Jag saknar gemenskapen men framför allt 
gudstjänsten, möjligheten att böja knä vid 
nattvardsborden och tända ljus vid ljus-
bäraren. Och jag saknar lovsångerna och 
bönerna. På grund av restriktionerna har vi 
inte heller träffat familj och vänner i någon 
större utsträckning.
Nu ser Karin dock framåt: Till arbetet som 
specialpedagog, till ledaruppgifter i Equme-
nia och till gemenskapen i kyrkan.
- Man blir kanske aldrig riktigt densamma 
efter en sådan här upplevelse. Men jag är 
tacksam för livet, för min familj, för vänner 
och församlingen.  Under den här jobbiga 
tiden har jag förstått hur lätt att det är att ta 
det goda i livet för givet. Nu uppskattar jag 
det ännu mer.

CHRISTINA LARSSSON
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Hur låter sången i höst?Hur låter sången i höst?
Ny termin med nya möjligheter. Hur låter 
sången som vi gemensamt ska gestalta i 
vår kyrka under hösten? Kanske funde-
rar du precis som jag?

I inledningen av de allra flesta kompositioner finns 
bland annat så kallade ”fasta förtecken” som talar 
om vilken tonart vi ska sjunga, spel i, tillsammans. 
Väl inne i stycket kan växlingar ske som helt plöts-
ligt leder oss in i en ny fas, nya äventyr – försam-
lingens gemenskap är en vacker bild där musiken 
kan få binda oss samman och skapa dynamik och 
förmedla ett gemensamt budskap.
Nu börjar en ny termin med nya möjligheter för 
sång- och musiklivet i Equmeniakyrkan Fiskebäck. 
Här är lite av vad som är planerat för hösten.

Barnens och de ungas röster
Babysången – startar efterlängtat på nytt igen men 
nu på torsdagar. Vår egen Kapellmästare ”Ugglis” 
sjunger & hälsar välkommen torsdag den 9 sep-
tember kl 10.30 och möjligheten finns också för 
föräldrar att tillsammans äta en tallrik soppa.
Barnkörerna – Popcorn & Manna, startar upp igen 
vecka 35 och under hösten ska vi så sakta på olika 
sätt få skapa en musikal tillsammans. ( Moder Jord 
& Mr Fnatt) Föräldrar och andra nyfikna krafter 
som vill vara med i projektet – hör gärna av er 
till Niklas – så slussar vi er vidare. Vi smygstartar 
under hösten men musikalen sjösätts och har 
premiär under våren. Tipsa gärna barnen i ditt 
kvarter.
Soulchildren – sparkar igång med buller och bång 
i Önneredsgården fredag den 10 september kl 
18.00. Ny termin, nytt ledarteam, nya planer och 
en storsamling, en extrainsatt s k ”Gathering”, 
lördag den 16 oktober med dans och inspelning 
tillsammans med Soulchildren-kids från StorGö-
teborg. Vi i Equmeniakyrkan Fiskebäck är värd för 
arrangemanget. Kan Du hjälpa till praktiskt – fixa 
fika / mat? Hör gärna av dig med dina kontaktupp-
gifter – alla glada händer behövs. Festgudstjänst 
söndag den 17 oktober.

Musikskolan – är platsen där köerna växer så det 
knakar. Vi försöker ge plats så långt vi kan och 
vill verkligen försöka uppmuntra nästa generation 
musiker att utveckla sina gåvor - gärna i kyrkans 
famn. Det ryktas om att rockbanden tagit ny fart 
under sommaren – vill Du spela i band? Andra 
frågor? Hör gärna av Dig så berättar vi mer.
Ung lovsång – nya möjligheter ser vi redan i våra 
nya musikaliska medarbetare Hillie & Maria som 
tillsammans på olika sätt, ihop med andra unga 
ledare, vill engagera fler i den ”unga psalmen” – 
tonårssamlingar och konfirmandarbete - det blir 
spännande i höst!

Sången för alla åldrar
Gudstjänsten blir den naturliga gemensamma 
växtplatsen då vi möts över åldersgränser och 
utmanas att förenas i sången tillsammans. Här 
finns det plats att växa tillsammans i mognad och 
kunskap. Här vill vi hjälpa varandra in i lovsång 
och tillbedjan – lära oss texter i den undervisande 
sången osv.
Våra kapellmästare – leder sången på söndagar och 
arbetar för en bredd både i uttryck och repertoar. 
En utmaning- här vi alla har långa ”önskelistor”.
Minns Du Sången – blir inte rubriken på ”höst-
festen” men söndagen den 10 oktober gästas vi 
bland annat av Anders Jaktlund som har med sig 
både fina sånger och kloka tankar om sången i 
gudstjänsten. Vi hoppas kunna öppna almanackan 
för fler besök framöver – så fort vi ser att begräns-
ningarna lättar. Här söker vi sångare som vill vara 
med i kören – maila Niklas.
Projektkörer – vill vi naturligtvis ha för alla 
körsångare som längtar - och även här vill vi be att 
få återkomma - så snart körförbunden i vårt land 
fått klara direktiv. Men Allhelgonahelgen, Advent 
& Jul är naturliga tillfällen. Vi återkommer så snart 
vi kan på hemsidan. Julkonserten är i dagsläget 
inplanerad till lördag den 18 december.

Med varm hälsning från Niklas Ekberg, musikle-
dare, niklas.ekberg@fiskeback.com
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September 	
9/9  Tor 10:30 Babysång

10/9 Fre 18:00 Soul Children övar.  
  Önneredsgården.  
  19:00 Tweenies. Önnereds 
  gården.

12/9  Sön 11:00 Gudstjänst. Kan  
  man vara kristen utan Bibeln?  
  Daniel Demming. Bibelutdel- 
  ning konfirmander. Sång och  
  musik Marcus Rubensson med  
  flera.

14/9 Tis 14:00 Gudstjänst Åkerhus

16/9 Tor 10:30 Babysång

17/9 – 18/9 Riksstämma RPG. För  
  mer information se hemsidan

18/9 Lör 10:00 Pilgrimsvandring.  
  Plats: Lärjeåns dalgång

19/9 Sön 11:00 Gudstjänst.   
  Välkommen att lovsjunga!  
  Peter Baric. Sång och musik  
  Olga Hogedal

22/9 Ons 12:00 RPG. Sång och  
  musik med Niklas Ekberg.

23/9 Tor 10:30 Babysång

25/9 Lör 10:00 Basfrukost. Önne- 
  redsgården. Basfrukost för  
  Samlarna.

26/9 Sön 11:00 Gudstjänst. Väl- 
  kommen till Basgruppen.   
  Predikan Peter Baric. Sång och  
  musik Hillie Nygård.

30/9 Tor 10:30 Babysång

Oktober
1/10 Fre 16:00 Barnmarknad. Se  

  info hemsidan och sista sidan i  
  detta församlingsblad.

2/10 Lör 8:00 Barnmarknad. Se  
  info hemsidan och sista sidan i  
  detta församlingsblad.

3/10 Sön 11:00 Gudstjänst. Väl- 
  kommen till förbönen. Predikan  
  Liselotte J Andersson. Sång  
  och Musik: Källängens kapell.

6/10 Ons 12:00 RPG. Bengt Åker- 
  berg gästar oss med sin musik  
  och vi har ett försenat årsmöte.

7/10 Tor 10:30 Babysång

8/10 Fre 18:00 Soul Children övar.  
  Önneredsgården.  
  19:00 Tweenies. Önnereds- 
  gården. En riktigt kul kväll för  
  dig som är mellan 10-12 år.

9/10 Lör Församlingsdag Vallersvik

K A L E N D E R
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10/10 Sön 11:00 Gudstjänst. Väl 
  kommen till kyrkfikat. Peter  
  Baric. Sång och musik Niklas  
  Ekberg.    
  16:00 Höstfest för de äldre 
  17:00 Konsert för alla med  
  Anders Jaktlund och Niklas  
  Ekberg

12/10 Tis 14:00 Gudstjänst Åkerhus

14/10 Tor 10:30 Babysång

16/10 Lör Soul Children Göteborg  
  Gathering

17/10 Sön 11:00 Festgudstjänst.  
  Välkommen hem alla åldrar.  
  Daniel Demming. Sång och  
  musik Niklas Ekberg och bar- 
  nen.

20/10 Ons 12:00 RPG. Kalmars  
  nyckel resa. Kalle Nordanstad.

21/10 Tor 10:30 Babysång

24/10 Sön 11:00 Gudstjänst. Väl- 
  komna fler! Eva Erlandsson.  
  Sång och musik av Marcus  
  Rubensson med flera.

21/10 Tor 10:30 Babysång

31/10 Sön 11:00 Gudstjänst. Väl- 
  kommen hem till mig! Daniel  
  Demming. Sång och musik av  
  Josefine Rodenteg.

November
3/11  Ons 12:00 RPG. Lotta Bornä  

  sjunger och kåserar.

4/11  Tor 10:30 Babysång

6/11  Lör 11:00 Alla Helgona -  
  Minnesgudstjänst. Niklas  
  Ekberg med gäst.

7/11  Sön 11:00 Gudstjänst.   
  Välkommen hem för evigt  
  Peter Baric. Sång och musik  
  Niklas Ekberg.

9/11  Tis 14:00 Gudstjänst Åkerhus

11/11 Tor 10:30 Babysång

12/11 Fre 18:00 Soul Children övar.  
  Önneredsgården  
  19:00 Tweenies. Önnereds 
  gården. En riktigt kul kväll för  
  dig som är mellan 10-12 år.

14/11 Sön 11:00 Gudstjänst. Väl- 
  kommen till Nattvard. Daniel  
  Demming. Sång och musik av  
  Bäckruds.

K A L E N D E R
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Vill du annonsera? 
Kontakta mchristina.larsson@gmail.com

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar  9-21

Mungårdsgatan 21 
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA

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

0705-66 32 20

Vill du annonsera? Kontakta mchristina.larsson@gmail.com
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I år stöder vi två projekt i 
Thailand – Equmeniakyrkans 
miljöarbete och EQ kvinnas 

skolstipendier.

Fre 1 okt 2021 kl 16-20 & lör 2 okt 2021 kl 8-17
Boka tid för köp via www.fiskeback.com

Equmeniakyrkan Fiskebäck, Citrusgatan 16
Allt för ditt barn 

Kläder, skor, leksaker, vagnar, 
små barnmöbler, bilstolar, spel, 
cyklar, pulkor, skridskor, filmer, 
babysaker, böcker, inlines, 
hjälmar, uteleksaker, mamma-
kläder och mycket mer. Allt som 
har med barn att göra från 
nyfödd till tonåring. 

Vill du vara med och sälja?
Du lämnar in fräscha saker till försäljning, som vi 
säljer åt dig. Du får 70 % av priset, och vi tar 30%. 
Allt överskott går till välgörenhet.

I år blir det bara de som anmält sig som säljare till 
den hastigt uppskjutna barnmarknaden i mars 
2020 som får möjlighet att vara med. Vi hoppas 
kunna genomföra en marknad utan restriktioner 
under våren 2022.

Så här går det annars till: 

1. Gå till https://barnmarknad.fiskeback.com, 
registrera dig, logga in och boka ett 
säljnummer.

2. Märk dina saker med numret och priset du vill.

3. Lämna in dina saker kvällen innan.

4. Vi säljer dina grejor åt dig.

5. I år erbjuder vi ingen möjlighet att hämta 
osålda varor. De skänks till välgörenhet.

BBaarrnnmmaarrkknnaadd

Gå till www.fiskeback.com
eller www.facebook.com/

FiskebacksBarnmarknad för att 
läsa mer om våra anpassningar 
pga Covid-19-restriktionerna.

Målet med barnmarknaden är 
att samla in pengar till olika 
bistånds-projekt och 
hjälporganisationer i samråd 
med globala rådet.
Om du undrar något är du 
välkommen att kontakta oss. 
Du når oss på Facebook: 
”Fiskebäcks barnmarknad” eller
barnmarknad@fiskeback.com.


