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u är den mysiga årstiden här, då 
vi kurar ihop oss inomhus med en 
kopp te i handen och med filten över 
benen. Mörkret kryper inpå och 

dagarna upplevs kortare. Vi virar in träd 
och balkongräcken i ljusslingor, sätter upp 
en extra lampa i fönstret och tänder stea-
rinljusen. Allt för att göra det lite ljusare. 
Visst är det mysigt, men inte bara mysigt, 
det fyller också en funktion. 

Tänk dig ett nedsläckt rum. Det är inte 
alltid lätt att ta sig fram igenom rummet 
utan att slå tån i något hårt. Men det räcker 
med en lampa på andra sidan dörren, som 
sprider sitt milda ljus genom dörrspringan, 
för att du ska ana konturerna i rummet och 
kunna ta dig fram.

Kanske är det likadant i våra liv. Åtmins-
tone för mig känns livet inte alltid som den 
där långa sommardagen då allt är lekande 
lätt. Ibland kommer hösten. Träden tappar 
sina löv och min insida känns som ett 
stormigt mörker. Då räcker ett litet, milt 
ljus. Ett sms från en vän, ett leende från en 
mötande eller ett uppmuntrande ord, för 
att mörkret ska lätta lite. 

En dag när jag hade en sådan höstdag 
inombords fick jag ett sms. Ingen text. 
Bara tre hjärtan. ”<3<3<3”. Det var allt 
som behövdes. Jag kände mig plötsligt inte 
lika ensam längre. Det ändrade inte mina 
omständigheter, men ett milt ljus tändes 
på min insida, och det var inte längre lika 
dunkelt. 

För det är ju så, att när vi tänder en lampa 
så försvinner mörkret. Jag har aldrig varit 
med om att jag har slagit på lampan eller 
tänt ett stearinljus, utan att ljuset har gjort 
skillnad. 
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LJUSET SOM LYSER 
I MÖRKRET

MARIA DAVIDSSON
Ungdomspastor 

N Ett av mina favoritbibelord är: ”Ljuset lyser 
i mörkret och mörkret har inte övervunnit 
det”. Jag tror verkligen att det är så. Ett 
ordlöst sms gjorde skillnad för mig. Tänk 
då vad en mänsklig gest kan lysa starkt.

För mig är också Gud ett ljus som lyser 
upp. Gud ger mig hopp, glädje och trygg-
het i livet. Och särskilt under de mörka 
dagarna är det skönt att ha ett ljus som 
aldrig slocknar. Min personliga övertygelse 
är att Gud är det ständiga ljuset som kan 
lysa upp alla mörker och som även vill vara 
det ljuset i ditt liv.

Så nu när hösten är här, kom ihåg vilken 
skillnad ett litet ljus kan göra. Ser du någon 
som ser ut att ha en höstdag inombords- 
möt den med ett leende. Säg ett uppmunt-
rande ord eller bjud hem den på te. Tänd 
ljusen, ta fram kopparna, samtala om 
livet och var ett ljus för någon annan. Och 
känner du att det är mörker i ditt liv just nu 
och vill samtala med någon så är du alltid 
välkommen till oss. Vi finns här för dig. 
Ljuset lyser i mörkret. 
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Julstuga med gemenskap på plats och digitalt

Julstugan brukar vara en folkfest 
med trängsel kring tombolor och 
grötfat. Förra året var det annnor-
lunda. Då sändes julstugan digitalt. 
I år blir det förhoppningsvis både 
en folkfest och digital sändning. 

Det är många glada skratt när Sofie 
Kristensson och döttrarna Inez och Alfhild 
provar dekoren till årets julstuga. De ingår 
i ett team på ett tiotal personer som arbetat 
intensivt under några veckor för att få till en 
julstuga även i år.

- Det var ju osäkert in i det sista om vi 
verkligen skulle kunna genomföra en jul-
stuga på vanligt sätt i år. Men nu tror vi att 
vi har hittat en modell som tar till vara det 
bästa både från årets erfarenheter av digital 
sändning som blev en succé och erfaren-
heterna från många år av julstuga på plats, 
säger de.

Men allt blir inte som vanligt. Tidigare 
år har julstugan pågått under två dagar. I år 
bara under en dag - fredag 26 november.

- Det finns egentligen inga restriktioner 
som gör att vi behöver begränsa antalet 
besökare, men vi känner att vi ändå vill 
försöka sprida ut sittplatser och stånd så att 
vi slipper ”knö”.

Ändå betonar Sofie, Inez och Alfhild att 
gemenskapen är viktig. Många har längtat 
efter att få sitta vid samma bord och äta 
den traditionella julgröten tillsammans. 
Men man behöver ju inte sitta lika tätt som 
vanligt, tillägger de.

En del av försäljningen kommer att 
ske utomhus, exempelvis av kransar och 
blommor. Den traditionella försäljningen 
av fiskebäcksbröd, chokladhjul, fiskdamm, 
lottringar och  blomstertombolor med mera 
kommer dock att ske inomhus.

Förra årets modell med digital försäljning 
av lotter kommer att gå i repris i år.

 Inez, Alfhild och Sofie Kristensson 

- Vi hoppas att många ska komma till kyr-
kan och planerar att även ha en storbildsteve i 
caféet. Den som inte vill/kan besöka julstugan 
kan ändå se en digital sändning som börjar 
klockan 20. Det är vår ungdomspastor Maria 
Davidsson och ungdomsledare Hillie Nygård 
som håller ihop programmet och Soulchild-
ren medverkar med sång.

Nytt förra året var att årets Fiskebäckare 
utsågs och presenterades under julstugan. 
Då fick ICA-handlarna Tomas och Karin 
Renström utmärkelsen för sin insatts med 
Handla för andra. Vem som får utmärkelsen i 
år blir en väl bevarad hemlighet till fredagens 
samling.

Julstugan är inte bara en rolig upplevelse 
utan är också grunden för Equmenias arbete 
bland barn och unga i Fiskebäck/Önnered. 
Förra året inbringade julstugan omkring  
180 000 kronor.

Men Sofia, Inez och Alfhild menar att 
Julstugan har andra världen än de rent 
ekonomiska. Hit kommer människor som 
kanske inte i vanliga fall besöker vår kyrka 
så ofta. 

- Vi vill gärna göra det lätt att komma 
till kyrkan och visa att här en plats där det 
finns gemenskap och glädje. För en hel del 
före detta fiskebäckare har julstugan blivit 
en ”återvändarhelg” som man inte vill 
missa. Julstugan är förknippad med många 
positiva minnen och ett tillfälle att träffa 
gamla vänner. Men vi hoppas naturligtvis 
att många nya ska hitta vägen hit och få 
ett första positivt möte med kyrkan och 
församlingen.
 

 CHRISTINA LARSSON
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Karin är scoutledaren som brinner för internationella frågor

Hon växte upp i Björnekulla, blev 
scout och kom så i kontakt med Equ-
meniakyrkan Fiskebäck. Hennes 
sociala och internationella engage-
mang fick växa i kyrkan och har lett 
till arbetsuppdrag på olika platser 
runtom i världen. 

Himalaya, Indien, Mellanöstern och 
Sverige, alla är de länder och områden där 
Karin Hallin har varit verksam. 

- Jag var 23 år när jag var ute på mitt för-
sta volontäruppdrag, då som engelsklärare 
hos tibetanska munkar i Himalaya. Kvinnan 
som skulle möta mig när jag anlänt hade 
blivit sjuk och jag fick själv ta mig dit jag 
skulle. Jag hade begränsad insikt i kloster-
livets dagar och riter, vilket ledde till att 
jag kände mig osäker kring mitt uppdrag. 
Dessutom var det mitt i regnperioden, så 
det var svårt att ta mig någonstans. Tufft, 
men så mycket jag lärde mig!

Hur hamnade hon där? Vi backar bandet 

till uppväxten. Karin växte upp i Fiskebäck 
tillsammans med sina föräldrar och sin fem 
år äldre syster, en engagerad familj där det 
var viktigt att göra sitt bästa och att hjälpa 
andra. Intresset för sociala och internatio-
nella frågor fick ta plats och blev viktiga för 
Karin redan i nioårsåldern. Familjen var på 
inget vis kyrklig, ändå bar hon med sig en 
barnatro.

- Som liten var jag ängslig. Att ha någon 
att be till, att säga ”hjälp mig” till när oron 
kom, det hjälpte mig. Egentligen var det 
först genom Tonår och konfirmationen som 
jag fick ord för min tro.

Det var också i kyrkan hon mötte två pas-
torer som drev de frågor som hon själv fann 
så viktiga: frågor om mänskliga rättigheter, 
att alla människor jorden över ska ha rätt 
att leva goda liv. På så vis byggdes en bro 
mellan hjärtefrågorna och tron på Jesus.

- Tron på Jesus är grundbulten i mitt liv 
och i mina engagemang. Vi är Guds händer 
och fötter och att få berätta om vem Gud är 
genom våra handlingar är helt min melodi.

Karin talar varmt om sin tid i Goa, In-
dien, där hon levde i en kristen kommunitet 
som hade som syfte att finnas bland väster-
länningar som for illa på grund av droger.

- Jag minns särskilt en kille som jag var 
med under avgiftningen. Han befann sig 
i dödsskuggans dal, och ingen ska behöva 
vara där ensam. Enkelheten och det utgi-
vande livet vi levde där har präglat mig och 
hjälpt mig att förstå hur jag vill leva. 

Under fem år levde Karin i Jerusalem, 
först som student och senare som anställd 
av Diakonia. Hon beskriver det som fantas-
tiska, men svåra år. 

- Ja, Jerusalem är mitt andra hem, berät-
tar hon. Politiken, religionen och relationer-
na, allt blir så väldigt påtagligt där. Under 
min tid där bröt andra intifadan ut och att 

leva med skottlossning och bomber som 
detonerade omkring mig var tufft, men jag 
var inte rädd.

Att prata med Gud om det svåra och att få 
säga ”hjälp mig”, som hon gjorde som barn, 
bar också genom intifadan. 

Karin är en engagerad person som finner 
glädje i att bidra med sina gåvor och med 
sin kompetens.

- Jag har alltid varit helt uppfylld av mitt 
arbete, jag tycker att det jag arbetar med är 
så intressant. Att hitta någon att dela livet 
med har varit välkommet, om än inte av 
högsta prioritet, men vid någon tidpunkt 
kände jag allt starkare en längtan efter barn. 

Karin hade stått i kö för adoption i drygt 
4 år när hon 2013 fick besked om att hon 
matchats ihop med en snart ettårig flicka i 
Sydafrika. Här började ett nytt kapitel i Ka-
rins liv, ett liv med dottern Maja. Hon hade 
gott stöd av sin familj under hela processen 
och när de väl landade i Sverige var Maja 
mycket efterlängtad av många.

Idag arbetar Karin med samhällsfrågor 
på Studieförbundet Bilda. Som chef är hon 
med och skapar verksamhet bland annat i 
Tynnered kring Communityskolan. Hon är 
scoutledare i equmenia Fiskebäck och del i 
kyrkans Globala råd. Det där med att brinna 
utan att brinna ut är en balansakt Karin 
jobbar på att lära sig. 

Visst längtar hon efter att resa ut i världen 
och arbeta, men nu har hon inte bara sig 
själv att förhålla sig till.

- Maja är inte supersugen på att sticka 
iväg nu och det kan jag förstå. Allting har 
sin tid, men vem vet var vi är om fem-tio år?

ANNELIE ANDERBERG

Karin med dottern Maja
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-  Jag vill vara en del av en kyrka 
som visar på ett annat sätt att leva. 
Både på individnivå och i vad vi 
gör tillsammans. Den tanken är 
grunden för mitt engagemang både 
lokalt och globalt, säger Sandra 
Melin.

Sandra har nyligen blivit invald i Equme-
niakyrkans nationella styrelse. Hon blev 
intresserad av att ställa upp då hon hörde att 
styrelsen behövde någon som var intresse-
rad både av ekonomi och globala frågor.
- Jag har ju två små barn och en del engage-
mang vid sidan av mitt arbete, men det här 
lockade mig. Efter en del funderande tacka-
de jag ja. Till början är det ett fyllnadsval, så 
jag har chans att pröva på.

Sandra har funnits med i Equmeniakyrkan 
Fiskebäcks globala råd i flera år. Frågor om 
miljö och klimat ligger henne varmt om 
hjärtat. 

Böneveckan för kristen enhet är 
världens största ekumeniska mani-
festation. Den genomförs samtidigt 
i cirka 120 länder under januari 
månad. Även i Tynnered anordnar 
sex kyrkor ur olika kyrkofamiljer 
Ekumeniska böneveckan.

Det har blivit en tradition att Equmeniakyr-
kan Fiskebäck, Fiskebäckskyrkan, Pingstkyr-
kan i Frölunda, Opalkyrkan, Sankt Gabriels 
Syrisk-Ortodoxa församling och Katolska 
kyrkan i Frölunda firar gudstjänst tillsam-
mans i början av året. I år hålls Ekumeniska 
böneveckan 19-23 januari.
- Vi som präster och pastorer träffas en 
gång i månaden och upplever det som en 
stor tillgång att få lära känna varandra och 
respektive kyrkas arbete. Även om det finns 
olikheter så är grunden densamma: Vår tro 
på  Jesus Kristus, säger Daniel Demming, 
pastor i Equmeniakyrkan Fiskebäck.
Han ser det som en gemensam uppgift för 
kyrkorna att finnas till för närsamhället. Inte 
minst för barn och unga. Under Ekumeniska 
böneveckan kommer det bland annat att bli 
en gemensam ungdomssamling på fredags-
kvällen.

Sandra vill vara med och Sandra vill vara med och 
påverka lokalt och nationelltpåverka lokalt och nationellt

Kyrkorna i väster i Kyrkorna i väster i 
gemensam manifestationgemensam manifestation

- Jag ser det som en möjlighet för kyrkan 
att gå före för att visa på ett annat sätt att 
leva. Vi har fått uppdraget att förvalta Guds 
skapelse. Idag ser vi att det behövs stora 
insatser både för oss som individer och för 
samhället i stort för att möta klimathoten. 

Att det finns många Equmeniakyrkor runt 
om i landet som tycker som Sandra visade 
sig bland annat i flera motioner till årets 
kyrkokonferens, som är den nationella 
kyrkans ombudsmöte. Flera församlingar 
hade föreslagit att kyrkan borde utlösa ett 
klimatnödläge, vilket också skedde.
- Diskussionerna som föregick beslutet 
handlade mycket om vilka praktiska kon-
sekvenser ett sådant beslut skulle få. Några 
uttalade rädsla för att det enbart skulle 
stanna vid ord. Nu kommer kyrkostyrelsen 
att ta fram en handlingsplan som konkret 
visar hur Equmeniakyrkans klimatarbete 
ska bedrivas. Frågorna hamnar i första hand 
på kyrkoledarnas bord för beredning.
- Jag tycker att det känns bra att vara med i 
en kyrka som visar vilja att starta en sådan 
här process. Vi behöver alla bli mer medvet-
na om att vi har ett ansvar, inte minst som 
kyrka, och att det behövs konkreta insatser 
av oss som enskilda och kyrkor för att det 
ska bli en förändring.

Globala rådet i Equmeniakyrkan Fiskebäck 
har på flera sätt drivit frågan om klimat- 
och rättvisefrågor. Bland annat genom olika 
aktiviteter som att anordna studiecirklar och 
arbeta med schysst mode.  
- Jag är gärna med och arbetar för att bidra 
till att vi som kyrka kan vara med och göra 
skillnad, säger hon. 

På onsdags- och torsdagskvällarna hålls 
samlingar i olika kyrkor då man framför 
allt kommer att be för området och de stora 
behov som finns.
På söndagsförmiddagen byter pastorer och 
präster talarstol med varandra.
- Böneveckan är ett tillfälle att se mångfalden 
i den kristna kyrkan och att människor ser 
att vi som kyrkor står på samma grund. Vi 
kommer från olika länder och har olika kul-
turer men samma tro på Jesus Kristus, säger 
Daniel Demming.

Erik Wickstrand,  pastor i Opalkyrkan, gläds 
över att öppenheten gentemot kyrkornas 
olika sätt att fira gudstjänst vuxit med åren.
- Det har inte alltid varit så, men när vi möts 
så ser vi att vi har mycket att lära av varan-
dra. De ortodoxa och katolska kyrkorna har 
en lång historia och finns globalt. I jämförel-
se med dem är vi andra nya kyrkor. Jag tror 
att det är viktigt att vi tar vara på det goda i 
varandras traditioner.
Fader Abraham, som var med när Sankt 
Gabriels syrisk ortodoxa församling för för-
sta gången deltog i Ekumeniska böneveckan, 
säger att veckan är viktig för att känna sys-
konskap med andra kristna i Tynnered. 
- Att få vara tillsammans är en manifestation 
för enhet. Idag behöver vi som kristna varan-
dra och visa att vi tillsammans vill finnas till 
för samhället omkring oss. Böneveckan är ett 
tillfälle att se vår gemensamma uppgift.

Fader Abraham Garis från 
Syrisk ortodoxa kyrkan.

Daniel Demming 
pastor i 
Equmeniakyrkan.

Sandra Melin.
Erik Wickstrand pastor i 
Opalkyrkan
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Missionsarbetet är Missionsarbetet är 
viktigare än någonsinviktigare än någonsin
Världens fattiga länder har drab-
bats svårt av pandemin. Många har 
förlorat sina arbeten och därmed 
möjligheten att försörja sina ofta 
stora familjer. Gudstjänsten 2:a 
advent ställer det internationella 
arbete som Equmeniakyrkan i 
Fiskebäck och nationellt bedriver i 
fokus.

Equmeniakyrkan är en del av den världsvi-
da kyrkan och arbetar i omkring 30 länder. 
Ett av dem är Kongo-Kinshasa där vår 
församling har en vänförsamling i staden 
Kimpese. För ett par år sedan var en grupp 
från Fiskebäck i Kimpese för att  se hur 
våra kyrkor skulle kunna stödja varandra, 
inte minst i förbön. Det resulterade i den 
gemensamma almanacka med bilder som 
illustrerar något av det som händer i de 
båda kyrkorna med uppmaning till förbön 
för varandras verksamheter.
I år blir det ingen almanacka men kontakten 
med församlingen i Kimpese lever vidare. 
Av naturliga skäl har det inte varit möjligt 
att resa till varandra.
- Men vi har fått hälsningar från dem och 
fortsätter att bära varandra i förbön. Under 

November	
17/11 Ons 12:00 RPG. Henrik Orrbeck delar med  

 sig av berättelser ur livet.

17/11 Ons 19:00 Projektkörsövning

18/11 Tor 10:30 Babysång 

18/11 Tor 19:00 Påverkanstorg

21/11 Sön 11:00 Gudstjänst. Domsöndagen.  
 Predikan Peter Baric. Sång och musik av  
 Maria Davidsson med flera. Barnkyrka.  
 Söndagsklubben.

24/11 Ons 19:00 Projektkörsövning

25/11 Tor 10:30 Babysång

26/11 Fre 17:00 Julstugan

28/11 Sön 10:00 + 12:00 Gudstjänst.  
 Första Advent. Predikan Maria Davidsson  
 Sång och Musik  Projektkör och Niklas  
 Ekberg.

December
1/12  Ons 12:00 RPG. Sång och musik i  

 adventstid. Personalen medverkar. 

1/12  Ons 19:00 Projektkörsövning 

2/12  Tor 10:30 Babysång 

2/12  Tor 19:00 Konsten att leva. Jag mötte Jesus.  
 Charlotte Rorth. Musik Marcus Rubensson.

5/12  Sön 11:00 Gudstjänst.  
 Andra advent- Mission. Predikan Gunilla  
 Ikponmwosa. Sång o Musik Marcus  
 Rubensson med flera.

5/12  Sön 18:00  Compassion-Christmas  
 Julkonsert med Mattias och Therese  
 Martinsson och 8 manna band. Fri entré

7/12 Tis 14:00 Gudstjänst Åkerhus

8/12  Ons 19:00 Projektkörsövning

9/12  Tor 10:30 Babysång 

11/12  Lör 10:00 -12:00 Projektkörsövning

12/12  Sön 11:00 Festgudstjänst.  
 Tredje Advent. Predikan Peter Baric. Sång och  
 musik Niklas Ekberg. Barnvälsignelse.  
 Barnkyrkans och Söndagsklubbens  
 avslutning.

15/12  Ons 12:00 RPG. Julfest.

15/12  Ons 19:00 Projektkörsövning

18/12  Lör 15:00  Genrep Projektkören

18/12  Lör 18:00 Julkonsert 2021:  
 Den Stora Gåvan. Fri entré.

19/12  Sön 11:00 Gudstjänst.  
 Fjärde Advent. Predikan Daniel Demming.  
 Sång och musik Lennart Christiansson och  
 Annmargret Karlsson.

24/12  Fre 12:00 Julafton vid krubban.   
 Peter Baric och Niklas Ekberg.

24/12  Fre 23:30 Midnattsgudstjänst. Joakim  
 Hagerius. Sång och Musik Niklas Ekberg.

26/12  Sön 11:00 Gudstjänst.  
 Predikan Peter Baric. Sång och musik av  
 Kardborns.

Januari
1/1 Lör 19:00 Ekumenisk gudstjänst Tynnereds  

 kyrka. Per Eriksson, Daniel Demming m.fl.

2/1  Sön 11:00 Gudstjänst.  
 Guds hus. Mark 11:15-19. Predikan Tomas  
 Hammar Sång och musik av Emma Wissö  
 och Niklas Ekberg

9/1  Sön 11:00 Gudstjänst.  
 ”Jesu Dop” Lukas 3:15-22.Predikan Maria  
 Davidsson. Sång och musik av Annika  
 Hallberg och Eleonor Ackeby.

12/1  Ons 12:00 RPG. Sång och musik med Anita  
 och Tomas Granatz.

K A L E N D E R

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

Gunilla Ikponmwosa.

året som kommer hoppas vi få fler bilder 
och böneämnen som vi kan dela i sociala 
media och i våra gudstjänster. Trots alla be-
gränsningar så är det skönt att vi har samma 
Fader och kan bära varandra i bön, säger 
pastor Daniel Demming.
I gudstjänsten 1:a advent medverkar Gunilla 
Ikponmwosa, samordnare för Equmenia-
kyrkans arbete i Mellanöstern och Nordaf-
rika.
- Våra systerkyrkor har det svårt i flera 
länder just nu. Det vi upplevt av pandemin 
är en vindpust av hur människor i många 
länder har det. Vi lever i en fungerande 
rättsstat, medan människor i fattiga länder 
själva måste hitta vägar att klara sig. Kyrkor-
na har inte kunnat bedriva verksamhet och 
många kyrkor har en lång väg tillbaka. Nu 
behövs solidaritet.
Men det handlar inte bara om ett ensidigt 
givande. Gunilla Ikponmwosa menar att 
kontakten mellan vänförsamlingar är viktig 
för båda parter.
- Att vara vänförsamling är inte ett projekt. 
Det är att lära känna varandra och komma 
varandra nära. Utifrån den  vänskapen kan 
ett mer praktiskt samarbete växa fram. Men 
framför allt handlar det om relationer.

Equmeniakyrkan i Fiskebäck har en vänförsamling i Kongo 
Kinshasa. Här är pastor Daniel Demming på besök i Kimpese.
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16/1  Sön 11:00 Uppstartsguds tjänst 
 ”Livets källa” Joh 4:5-26. Predikan Daniel  
 Demming. Sång o musik Marcus   
 Rubensson m.fl. Barnkyrka o  
 Söndagsklubben.

19/1  Ons 12:00 RPG. Göteborg 400 år kåseri  
 med Kristian Wedel 

23/1  Sön 11:00 Ekumenisk Gudstjänst 
 Ekumeniskt tema. Predikobesök. Sång o musik  
 Niklas Ekberg. Barnkyrka o Söndagsklubben.

26/1  Ons 12:00 RPG. ”Med ögon känsliga för  
 grönt.” Eva Erlandsson och Håkan Hägg

28/1  Fre 18:00 SoulChildren.

28/1  Fre 19:00 Tweenies startar

29/1  Lör 10:00 Brunch med Bengt Johansson:  
 Den nya sången. Anmälan

29/1  Lör 18:00 Konsert med Bengt Johansson:  
 Sorgen och kärleken. Entré

30/1  Sön 11:00 Gudstjänst 
 ”Jesus är vårt hopp” Joh 5:1-9. Predikan Peter  
 Baric. Sång och Musik Sandra Bäckrud m.fl. 
 Barnkyrka o Söndagsklubben.

Februari
2/2 Ons 12:00 RPG Naturbilder   

 med Ingvar Ahlström

6/2  Sön 11:00 Festgudstjänst. 
 ”Ingen syndar men alla vill ha förlåtelse”  
 Predikan Hillie Nygård och Peter Baric.  
 Sång och musik av Manna och Popcorn.

9/2 Ons 12:00 RPG. Mitt liv som bonde med  
 Samuel Lindahl

13/2  Sön 11:00 Gudstjänst. 
 ”Ingen syndar men alla vill ha förlåtelse”.  
 Predikan Maria Davidsson. Sång och Musik  
 Källängens kapell. Obs. Ingen Barnkyrka eller  
 Söndagsklubb.

16/2 Ons 12:00 RPG. Årsmöte. Info om RPG  
 centralt och regionalt med Karl Nordanstad

20/2  Sön 11:00 Gudstjänst 
 ”Behöver vi lagen i vårt liv?” Predikan Peter  
 Baric. Sång o musik Josefine Rodenteg.  
 Barnkyrka och Söndagsklubben.

23/2 Ons 12:00 RPG. Mot ljusare tider med sång  
 och musik Evert Eggelind

25/2  Fre 18:00 SoulChildren.

25/2  Fre 19:00 Tweenies

27/2  Sön 11:00 Årsmötesgudstjänst  
 ”Jaget eller laget”. Predikan Daniel Demming.  
 Sång o musik Niklas Ekberg o SoulChildren.  
 Barnkyrka och Söndagsklubben.

27/2  Sön 13:00 Församlingens Årsmöte

Mars
2/3 Ons 12:00 RPG. Utflykt till Residenset.  

 Fika. Anmälan

3/3  Tor 19:00 Konsten att leva Camilla Lif.

6/3  Sön 11:00 Gudstjänst  
 Vårt klimatnödläge. Predikan Elin Alm. Sång  
 och musik Marcus Rubensson m.fl.

K A L E N D E R
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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

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

0705-66 32 20

Petra & Camilla
Andersson

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

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar  9-21

Mungårdsgatan 21 
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA
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Välkommen till julkonsert!
5 december kl 18.00 Compassion-Christmas
Julkonsert med Mattias och Therese Martinsson med band 
och gästsolist. Julkonserten  arrangeras i samarbete med 
fadderbarnsorganisationen Compassion som hjälper barn i fattiga 
länder. Fri entré.

18 december kl. 18.00 Den stora gåvan 
Julkonsert med församlingens sångare och musiker. Fri entré.  
Övning 1 dec, 8 dec, 11 dec och 15 dec.


