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JohANNA BUllER
Ungdomspastor

VILL DU GÅ MED I FÖRSAMLINGEN? Det innebär inte bara att man får sitt namn i en 
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en stabilare grund än känslan. Är Fiskebäcks Missionskyrka den plats där du tillsammans 
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skrivande stund sitter jag på café på 
Stenpiren inne i stan. Det är en sån där 
vacker februaridag som får en att våga tro 
på att våren kommer komma igen. Det är 
hoppfull känsla. 

Igår var också en sån där dag som fyllde 
mig med hopp, på så många plan. Vi var 
flera samhällsaktörer som på Tynnereds-
kyrkans initiativ gått samman för att göra 
en kväll för Frölundas ungdomar genom 
att bjuda in Sebastian Stakset. Orolig-
heterna i Tynnered har väl inte undgått 
någon av oss, inte minst efter de två skjut-
ningar som skett där det senaste året. Ett 
tragiskt mörker som vi tillsammans ville 
sprida ljus in i och kärlek istället för hat 
och rädsla. Många av Frölundas kyrkor 
stod bakom; hyresgästförening, kommun, 
polisen och räddningstjänsten. Det är en 
av de hoppfulla aspekterna av utmanande 
tider, vår insikt om att vi behöver varan-
dra och att vi måste hjälpas åt.

Kyrkan fylldes snabbt och folk stod längst 
med väggar och satt på scenen för att 
få lyssna på Sebbes livsberättelse. Alla 
möjliga hade slutit upp, äldre, vuxna och 
massvis av tonåringar. Vi var många som 
var nyfikna, kanske hade en och annan 
inför kvällen känt hoppet om att ett annat 
liv är möjligt. Vi var ju många som hört 
i media om hur Sebbes liv förändrats. 
Den tidigare hatiska, arga frontfiguren för 
hiphopgruppen Kartellen. Han som varit 
så djupt intrasslad i droger, alkoholism 
och kriminalitet. Han som åkt in och ut 
ur fängelse. 

Han stod nu längst fram i kyrkan och be-
rättade engagerat om att älska sina fiender 
och om att ta ansvar och om hur vi alla är 
värdefulla och älskade. Om hur han gett 
sitt gamla liv till Gud, det livet som drog 
honom så djupt ner i mörkret att han ville 
avsluta det. Istället beslutade han att ge 

upp sitt liv till Gud och Gud gav honom 
ett nytt liv. Han bröt med sitt gamla liv 
och vanor och har nu varit drogfri ett helt 
år och Gud har fyllt honom med kärlek 
och liv.

Jag tror många av oss uppmuntrades av 
Sebbes berättelse och kände hopp att se 
denna förändring ske i fler människor. 
Efteråt samlades stora horder runt honom 
för att få prata med honom, ställa frågor 
och flera för att få ge sina liv till Jesus och 
bli kristna. 

Sebbes liv vittnar om vad det är för Gud 
vi tror på. Nämligen en levande Gud som 
på riktigt kan gripa in i livet. En Gud som 
kan ge oss kraft och glädje. En Gud som 
tränger undan mörker med sitt ljus. Det 
är också därför vi är kyrka, för att sprida  
Guds ljus och kärlek. Det är därför vi 
samlas till gudstjänst varje söndag för att 
vända våra liv mot Gud och lära känna 
honom djupare och låta honom forma 
våra liv till hans likhet. 

Kanske har du inte gått till en gudstjänst 
på länge, eller kanske har du aldrig varit 
på gudstjänst. Då vill vi att du skall veta 
att du alltid är välkommen till gudstjänst 
hos oss, oavsett om du kallar dig kristen 
eller inte. Oavsett hur ditt liv ser ut. Vi 
samlas varje söndag kl.11.00 och efteråt 
fikar vi tillsammans. Du är varmt, varmt 
välkommen. 

Våga tro på förändring!

I
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– Gudstjänsten är inte ytter-
ligare en sak som ska tryckas 
in i ett redan hektiskt liv, utan 
ett tillfälle att få vila och hitta 
en riktning för livet. Det säger 
Peter Baric, pastor i Fiske-
bäcks missionskyrka.

När klockan närmar sig 11 på söndag 
förmiddag kan man se en strid ström med 
barn och vuxna som skyndar in genom dör-
rarna till Missionskyrkan. För många har 
det blivit en god vana att gå på gudstjänst 
den här tiden i veckan. 

Men vad händer under gudstjänsten? Och 
måste man vara en van kyrkobesökare för 
att förstå vad som sägs? 

– Alla sammanhang har sin kultur, men 
vår målsättning är att i den här kyrkan ska 
man kunna känna sig hemma även om man 
aldrig har varit på en gudstjänst tidigare. 
Oavsett om man är van eller ovan så ska 
gudstjänsten upplevas som en stund då 
fokus flyttas från mitt eget liv till ett större 
sammanhang. Här kan vi få uppleva att det 
ytterst inte är jag själv, utan Gud som är 
tillvarons centrum, säger Peter Baric.

Även om ramarna för gudstjänsten är 
ganska fasta så är det ändå en stor variation 
beroende på vem som predikar, vilka som 
står för musiken och vilken typ av guds-
tjänst det är. Alla gudstjänster förbereds väl 
och den röda tråden är att fokus ska vara 
både på Gud och på den enskilda männis-
kan.

– Vår grundläggande önskan är att alla 
på något sätt ska känna sig delaktiga i det 
som sker. Men vill man bara sitta med och 
känna in atmosfären är man välkommen att 
göra det. 

Barnen har en viktig plats och finns alltid 
med i början av gudstjänsten. Det gör något 
både med barnen och med församlingen, 
menar Peter Baric som tycker att mötet 
mellan olika generationer ger en försmak av 
himmelen. 

Hur viktig är då predikan? Viktig, men 
bara en del av helheten, enligt Peter Baric. 
Predikningarna utgår ibland från kyrkoårets 
texter, men ibland från tema som sätts för 
en längre period. Under våren har guds-
tjänsten varit i fokus och i höst kommer 
predikningarna utgå från Markusevangeliet.

– Traditionellt har man tänkt att predikan 
är huvudnumret i en gudstjänst. Det har vi 
försökt att komma bort från. Alla moment 
i gudstjänsten bidrar till att forma helheten: 
predikan, sången, bönen och nattvarden.  

Delaktighet har blivit ett nyckelord för 
gudstjänsterna i Fiskebäcks missionskyrka. 
Efter predikan blir det tillfälle att ge respons 
på det man lyssnat till. 

– Vi firar nattvard ofta i vår kyrka. Det är 
ett sätt att komma bort från att tron bara ska 
bli något för mitt intellekt. I nattvarden gör 
jag något med min kropp, tron blir en hand-
ling. I samband med nattvarden kan den 
som vill tända ett ljus i ljusbäraren då man 
ber för sig själv eller någon annan. Man kan 

också få personlig förbön av några av våra 
förebedjare som har den speciella uppgiften.  

Bönen riktar sig både utåt och inåt, som 
ett slags andning, säger Peter Baric.  Under 
bönen får man både komma med sina egna 
behov och be för världen runt omkring oss. 

– Gudstjänsten är en plats av befrielse för 
våra egna liv och ytterst något som Gud har 
skapat. Vi behöver bara infinna oss. Här får 
vi vila och hämta kraft, men också utmanas 
att tänka utanför oss själva.

När gudstjänsten i kyrksalen är slut 
fortsätter den i en annan form i försam-
lingsvåningen där det serveras kyrkkaffe 
varje söndag. Kyrkkaffet är en viktig del av 
gudstjänsten där samtalen kan fortsätta runt 
borden. Gemenskapen är lika viktig oavsett 
vad samtalen handlar om.

– Fiskebäcks missionskyrka har nog ett av 
Sveriges mest gedigna kyrkfika med hem-
bakat bröd och goda mackor. Det är något 
man ogärna vill missa, säger Peter Baric.

TExT: ChRiSTiNA lARSSoN

GUDSTJÄNST  
FöR VilA oCh RikTNiNG

Peter Baric, pastor i Fiskebäcks Missionskyrka, menar att predikan är viktig men bara en del av 
helheten i gudstjänsten.
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Peter hagby
– Jag är i princip född in i kyrkan. Gudstjänsten  
 ingår i mitt liv,
– För mig är det viktigt att se de andra som  
 kommer till kyrkan och känna samhörighet  
 med dem. Olika händelser i gudstjänsten berör  
 beroende på min egen sinnesstämning. Ibland  
 är predikan viktigast, andra gånger något annat. 
 Vissa gånger är ¨behållningen” att man faktiskt  
 gick till kyrkan.

lisbeth Jannerland
– Jag kommer till gudstjänsten för att ta emot  
 Guds kraft i mitt liv, men också för att tjäna  
 Gud genom de uppgifter som jag har nåden  
 att ha i vissa gudstjänster. För mig är alltså  
 gudstjänsten både att få ta emot från Gud och  
 att ge vidare till mina medmänniskor.
– För mig är ingen del i gudstjänsten viktigare  
 än någon annan. Varje del är en pusselbit som  
 sammantaget blir den gudstjänst som är viktig  
 för mig.

Sara hellåker
- Jag gillar kontinuiteten i att gå till kyrkan på sön- 
 dagarna. Gemenskapen är viktig. Jag uppskattar 
 att jag kan komma som jag är, där jag är i livet 
 och träffa andra människor att dela tron med.
- Predikan musiken är de viktiga delarna för 
 mig. Predikan för att jag får höra någon annan  
 prata om tron och Bibeln. I musiken uppstår  
 ibland det viktiga i det instrumentala och ib 
 land i texterna. Andra gånger är det deltagan 
 det i sångerna som får betyda mest.

Simon Sandström
– Jag går på gudstjänst för att lyssna på och bli  
 inspirerad av predikan. Sedan är det härligt  
 med gemenskapen, att be, lovsjunga och dricka  
 kaffe tillsammans. Utöver detta tycker jag det är  
 viktigt att mina barn ska få lära sig om Jesus.
– Jag tycker predikan ofta är väldigt givande  
 och att det är härligt att få lovsjunga och be  
 tillsammans. Sedan känner jag mig ofta väldigt  
 andligt peppad och redo för en ny vecka efter  
 en gudstjänst.

UNGDoMSköR
Vill du vara med och sjunga?
För dig som är 13 år eller mer gör vi i 
vår en projektkör med gospelstuk!

Övning kl. 18-19.30. Tors 20/4, tis 
24/4, fre 28/4. Gudstjänst 30 april 
kl.11.00. Hoppas vi ses! 

/Julia, Inez och Lina

När sommaren är över samlar vi 
ihop oss för att ta sats inför höstens 
utmaningar. Denna gång prövar vi 
en ny plats och byter ut havet mot 
skog och sjö. Vi gör det genom att fira 
gudstjänst, samtala och fika och äta 
tillsammans.   
Boka redan nu in söndag 20 augusti 
kl. 12-18 i din kalender.

PÅSkköR
Påskdagen är kyrkans absolut största 
högtid! Då får vi fira att Kristus har 
uppstått och besegrat allt vad död och 
ondska heter! Jag vill bjuda in dig som 
vill vara med och sjunga i en Guds-
tjänstkör, vi sjunger i några sånger 
under Gudstjänsten. 

Övning torsdag 19.00-20.30 30/3  
samt 6/4. 

Anmäl ditt intresse till  
lina.marklund@fiskeback.com.

SMÅTT & GoTT

 koM oCh SJUNG MED EDo! 
18-19 mars gör barnkörerna en gemensam 
kördag och Gudstjänst tillsammans med 
Edo Bumba. Edos sånger sjungs av barn 
över hela norden, med texter som upp-
muntrar och berättar om hur livet kan vara, 
musiken har sina rötter i det Afrikanska 
tonspråket med influenser från andra delar 
av världen. 

Vi tror att detta blir ett jätteroligt projekt 
som kommer berika oss mycket! För dem 
som är 10 år eller mer och inte har möjlig-
het att vara med i barnkör varje vecka kan 
man hoppa på bara detta projekt, hör av dig 
till lina.marklund@fiskeback.com om mer 
information!

Storsjöstrand
Församlingsdag

GUDSTJÄNSTEN GER Ny kRAFT
Vi frågade fyra personer som brukar delta i gudstjänst i Fiskebäcks 
Missionskyrka om varför de går på gudstjänst och vad som är det 
viktigaste i gudstjänsten.

TExT: VikToRA JANNERlAND

–  VÄSTKUSTGÅRDEN –
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tingkatastrof i Thailand- det land så många 
reser på semester till? Hit har Sverige, 
genom SIDA, gett mest humanitärt stöd 
totalt över tid!

Det politiskt förbättrade läget i Myan-
mar och extremt behov av humanitärt stöd 
globalt har lett till att biståndet till lägren 
dras ned kraftigt, de kommer snart tvingas 
stänga. Nu försöker man istället underlätta 
flyktingarnas återvändande. Vi besökte 
lägret Mae La och mötte människorna som 
bor där. De kände sig fast i ett glapp, man 
kan inte stanna när lägret stängs. Men man 
upplevde det också omöjligt att återvända, 
på grund av fortsatta stridigheter och oklart 
hur man ska kunna återintegreras, var ska 
man ta vägen?  

Vi återkom hela resan till Matteusevang-
liet 25, Sannerligen, vad ni har gjort för 
någon av dessa minsta som är mina bröder, 
det har ni gjort för mig. Samtidigt är det 

smärtsamt att påminnas om alla situationer 
där vi går förbi. Det vi inte gjort för dessa 
mina minsta… Under resan mötte vi tydligt 
dessa minsta, Jesu bröder och systrar, och 
vi fick i dem också möta Jesus. Genom att 
tjäna andra och möta de behov som finns i 
världen gör vi en dubbel kärlekshandling, 
dels till människan vi möter, dels till Jesus 
själv. Han som gjort allt för oss och som vi 
får rikta all vår tacksamhet till. Att inte göra 
något är därför också ett ställningstagande, 
inte bara gentemot människorna utan också 
mot Jesus. Så provocerande radikalt är 
evangeliet och den kärlek Gud har till alla 
människor.

TExT: MiRiAM CARlSSoN

diakonia arbetar i över 30 
länder och arbetar med ca 
400 samarbetsorganisatio-
ner.  Bl.a är vår församling 

med och stöder ett diakonia-
projekt i kongo.

I höstas hade jag förmånen att få åka 
på studieresa med Diakonia, Equmenia-
kyrkans och Alliansmissionens bistånds-
organisation. Vi besökte Thailand och 
Myanmar(Burma).

En höjdpunkt var när vi bodde ett dygn 
i en avlägsen bergsby – Byborna öppnade 
sina hem för oss, vi åt ihop, arbetade till-
sammans på risfälten, och firade gudstjänst 
tillsammans med den lilla karenska baptist-
församlingen. Så gott att få be och sjunga 
tillsammans, även om vi inte alls förstod 
språket och lever i så olika vardag, kunde vi 
tydligt uppleva gemenskapen i tron mellan 
oss kristna bröder och systrar. 

Mycket av utmaningarna i Thailand/
Myanmar beror på gränsproblematik och 
intressekonflikter mellan olika grupper. 
I Myanmar har de länge pågått väpnade 
konflikter mellan militärjuntan och etniska 
minoriteter, och många har därför flytt 
över gränsen till Thailand. Över 100 000 
människor befinner sig i flyktingläger längs 
gränsen, de som kom först har nu bott där 
i över 30 år! Eftersom Thailand inte skrivit 
under flyktingkonventionen får man inte 
flyktingstatus, med de rättigheter och juri-
disk status det innebär, och man är därför 
helt beroende av bistånd från tex Diakonia. 
Visste du att det finns en humanitär flyk-

Gemenskap i tron 
trots språkförbistring

Miriam Carlsson firade gudstjänst i en liten karensk baptistförsamling där barnkören sjöng.

Suprani är sömmerska och bor i en liten 
avlägsen bergsby.

Arbetet på risfältet är hårt.

Gudstjänst firas över hela vår värld. i olika kulturer, på olika språk 
och i olika kyrkor. Miriam Carlsson, som är med i Fiskebäcks 
Missionskyrka, fick vara med om en annorlunda gudstjänst i en 
avlägsen bergsby under en resa till i Myanmar (Burma).
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kAlENDER

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

MARS
7/3 Tis 11:00 Babysång.

8/3 ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården. 
12:00 RPG: Kvinnorna i Bibeln med  
Ulla Brattö. Önneredsgården.

9/3 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

12/3 Sön 11:00 Gudstjänst.  
“Vägen till livet - Hunger.”  
Peter Baric. Sång och musik av  
Ludwig Rossäng med flera. 

13/3 Mån 19:30 Församlingsbön.

14/3 Tis 10:00 Sy för missionen.  
Önneredsgården. 
11:00 Babysång.

15/3 ons  11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården. 
12:00 RPG: Fiske och fiskare med  
Bo Börjesson. Önneredsgården.

16/3 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

18/3 lör 11:00 Edo Bumba och  
körerna övar. 

19/3 Sön 11:00 Festgudstjänst med  
barnkyrkan och Edo Bumba.  
“Vägen till livet-Följa Jesus.”  
Johanna Buller. Sång och musik av  
Edo Bumba och Barnkörer.

20/3 Mån 19:30 Församlingsbön. 

21/3 Tis 11:00 Babysång. 

22/3 ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården. 
12:00 RPG: Lillvor Stenberg spelar, 
sjunger och kåserar. Önneredsgården.

23/3 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

25/3 lör 11:00 BASgruppsamling i BK. 
Förnya och fördjupa. Anmälan.  
Betlehemskyrkan.

26/3 Sön 11:00 Gudstjänst.  
“Vägen till livet - Maktlöshet.”  
Johanna Buller. Sång och musik av 
Askim Gospel. 

27/3 Mån 19:30 Församlingsbön. 

28/3 Tis 10:00 Sy för missionen.  
Önneredsgården. 
11:00 Babysång.

29/3 ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården. 
12:00 RPG: Sång och musik  
av Bengt Åkerberg. Önneredsgården.

30/3 Tor 19:00 Övning Påskkör. 
20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

APRIL
1/4 lör 10:00-13:00 Vårbasar.  

Önneredsgården. 
11:00 Handla för andra.  
ICA Nära i Fiskebäck.

2/4 Sön 11:00 Gudstjänst.  
“Vägen till livet - Urskiljning.”  
Peter Baric. Sång och musik av  
Sara C. Hellåker med flera.

3/4 Mån 19:30 Församlingsbön.

4/4 Tis 11:00 Babysång.

5/4 ons 12:00 RPG: Äventyr i Bosnien 
med Ragnar Sahlin. Önneredsgården.

6/4 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

7/4 Fre 17:00 Explore. 
19:00 Tweenies. Önneredsgården.

8/4 lör 20:00 Gud hjärta Göteborg.  
Fiskebäckskyrkan.

9/4 Sön 11:00 Gudstjänst.  
“Vägen till livet - Lydnad.”  
Johanna Buller. Sång och musik av 
Hannah Vennman med flera. 

10/4 Mån 19:00 Påskandakt i  
Önneredsgården.

11/4 Tis 11:00 Babysång. 
19:00 Påskandakt i Önneredsgården. 

EqUMENiA 
Barn- och ungdomsgrupper

Babysång (0–2 år) tis kl.11.00–12.00  
Lina Marklund

Barnkyrkan (4–9 år) sön kl.11.00–12.30  
Madeleine Johnsson

Söndagsklubb (10–13 år) sön kl.11.00–12.30  
Daniel Natanaelsson

Minikör Popcorn (4–5 år) ons kl.17.45–18.15  
Agneta Rubensson

Barnkören Manna (åk 0–3) ons kl.17.45–18.30 
Emma Vennman

Barnkören hopp (åk 4–7) ons kl.18.15–19.15 
Lina Marklund

Spårarscout i önnered (7–9 år) tors kl.18.30–19.30 
Tomas Ekström

Spårarscout i Fiskebäck (7–9 år) tors kl.18.15–19.30  
Magnus Liljeqvist

Upptäckarscout (10–16+ år) tis kl.18.30–20.00 
Anders S Jannerland

Sjöscout (10–14 år) tis kl.18.00–20.00  
David Berlin/David Thornström

Tweenies (åk 4–6) fre kl.19.00–21.00 1 ggr/månad  
Emma Wissö

Tonår (13–18+ år) fre kl.20.00–00.00  
Erik Eklund, Inez Kristensson

konfirmation (14 år) ons kl.18.00–20.00  
Johanna Buller

Ungdomsmöte (13–20+ år) fre kl.20.00–21.30 1 ggr/månad  
Johanna Buller

Explore (16+ år) fre kl.17.00–19.00 1 ggr/månad  
Johanna Buller

Vill DU STöDJA FiSkEBÄCkS 
MiSSioNSFöRSAMliNG?
Du kan vara med och stödja Fiskebäcks missions- 
församling genom att ge gåvor på olika sätt:

– Vill du ge en kontinuerlig gåva så kan du  
 använda dig av Autogiro. Blanketter finns  
 på kyrktorget. Du kan också maila till  
 ekonomi@fiskeback.com för att få en blankett.

– Du kan även ge din gåva via bankgiro   
 5880-8908. Har du önskemål om vad gåvan ska  
 användas till så ange det i inbetalningen. Vårt  
 barn- och ungdomsarbete, Equmenia, har  
 bankgiro 760-7179. 

– Församlingen har ett Swish-nummer:  
 123 268 41 32.

– I Missionskyrkan finns en kollektomat där  
 du kan använda ditt kontokort för att ge en gåva. 

Lördag 1 april är det vårbasar i Önnereds-
gården kl.10–13. Då blir det bland annat 
lotteri, tombola, vårblommor, fiskebäcks-
bröd, fika, våfflor, barnkör och ansikts-
målning. 

För mer information, kontakta  
Therese Nielsen 073-509 59 55 

Välkommen på

Vårbasar
lördagen den 1 april kl.10-13

önneredsgården

Varje måndag!

SPRÅkCAFé kl.17-19

PUlS kl.18
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www.labrilavall.com
0705-66 32 20

Flytkläder och sjösäkerhet

tel. 031-29 00 75

Handla online 

shop.bovikmarin.se
 

Ledigt 
annons-

utrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

christina.larsson@sandaren.se

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar  9-21

Mungårdsgatan 21 
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA

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

12/4 ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården.  
12:00 RPG: Inför påsken med Glädje-
skaparna. Önneredsgården. 
19:00 Påskandakt i Önneredsgården. 

13/4 Tor 19:00 Getsemaneandakt  
med nattvard. Önneredsgården.

14/4 Fre 11:00 Långfredagsgudstjänst. 
”Korset” Marcus olson. Sång och musik 
av Utbytrion.

16/4 Sön 11:00 Påskdagsgudstjänst.  
”Kristus är uppstånden” Marcus olson.  
Sång och musik av Lina Marklund.

17/4 Mån 19:30 Församlingsbön.

18/4 Tis 11:00 Babysång.

19/4 ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården. 
12:00 RPG: Modevisning  
Åsa Mode. Önneredsgården.

20/4 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

23/4 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Påskvittnet 
Thomas” Peter Baric. Sång och musik 
av Källängens Kapell.

24/4 Mån 19:30 Församlingsbön.

25/4 Tis 11:00 Babysång.

26/4 ons 11:00 Bibel och Bön.  
Önneredsgården. 
12:00 RPG: Den allra högsta sången /
Dan Andersson med Evert Eggelind. 
Önneredsgården.

27/4 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

30/4 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Herdens röst” 
Anna Ahlström. Sång och musik av 
Ungdomskör. 
20:00 Valborgsfirande vid olles gård. 
Önneredsgården.

MAJ
1/5 Mån 19:30 Församlingsbön. 

2/5 Tis 11:00 Babysång.

3/5 ons 12:00 RPG: Vårutfärd.  
obs: Anmälan. Önneredsgården.

4/5 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

5/5 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården.

7/5 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Älska varan-
dra” Johanna Buller. Sång och musik av 
Barnkörer.

8/5 Mån 19:00 Arbete för mission.  
Önneredsgården. 
19:30 Församlingsbön. 

9/5 Tis 11:00 Babysång. 

11/5 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

14/5 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Att växa i tro” 
Peter Baric. Sång och musik av  
Josefine Rodenteg.

15/5 Mån 19:30 Församlingsbön. 

16/5 Tis 11:00 Babysång. 

18/5 Tors 20:00 Församlingsbön. 
Önneredsgården.

21/5 Sön 11:00 och 13:00 Konfirmations-
gudstjänst. Johanna Buller. Sång och 
musik av Lina Marklund.  
18:00 Kvällsmöte. Sång och musik av 
Evangelistkvartetten. 

22/5 Mån 19:30 Församlingsbön.

25/5 Tor 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

26/5 Fre 20:00 Ungdomsmöte.  
Marcus olson. 

28/5 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Himmels- 
färden” Markus Löveborn. Sång och 
musik av Marcus Rubensson med flera.

29/5 Mån 19:30 Församlingsbön.

Juni
1/6 Tor 20:00 Församlingsbön.  

Önneredsgården.

2/6 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgården.

4/6 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Det levande 
vattnet” Gustaf Björkman. Sång och 
musik av Carl Eksmo med flera.

5/6 Mån 19:30 Församlingsbön.

8/6 Tors 20:00 Församlingsbön.  
Önneredsgården.

11/6 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Mysteriet Gud” 
Peter Baric. Sång och musik av Hannah 
Vennman med flera.

12 13



www.omelettfoto.se

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

Skånegatan 17
411 40 Göteborg

031–15 35 35

Båtsmanstorpet
Askims Kyrkväg 46

436 42 Askim
031–28 79 79

KÖRKORT
BIL–MC–BUSS–TAXI

Grevegårdsvägen 234, Tel. 45 30 76
e-post: bruhns.tra�kskola@swipnet.se

BRUHNS TRAFIKSKOLA

Petra & Camilla
Andersson

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

www.hoppochtro.se

Cissi Glittvik • 0702-110 120
mail: cissi@hoppochtro.se

Ledigt 
annons-

utrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

christina.larsson@sandaren.se
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TISDAG 6 JUNI

ANMÄL DIG PÅ FISKEBACKSLOPPET.SE

KYRKAN

ARRANGÖRER

PROMENADKLASS 
NYHET!

2 km  
(barnlopp)

MINILOPP  
(för de minsta) 

10 km  
(vuxna / juniorer)
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B-FÖRENINGSBREV

B SVERiGE
PORTO BETALT

PORT PAyé


