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

Bankgiro: 5880-8908

Önneredsgården
Önnereds byväg 84 
421 57 Västra Frölunda 
Tel: 031-45 74 74

För bokning av Önnereds-
gården, kontakta ragnhild 
Jennerhav på 0704-80 35 42.

För bokning av kyrkan kontakta 
kyrkans expedition.

4230 är equmeniakyrkan Fiskebäcks 
församlingsnummer i equmeniakyrkan.

Mejladresser: 
fornamn.efternamn@fi skeback.com 

Musikskolans mejl: 
musikskolan@fi skeback.com

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

Gåva: Swisha till nummer 
1232684132

VILL DU GÅ MED I FÖRSAMLINGEN? Det innebär inte bara att man får sitt namn i en matri-
kel. Det är en hjälp för den enskilde att i handling visa för sig själv, andra och Gud att man vill vara en 
del av just den gemenskapen. Det är en överlåtelsehandling som visar att man med hela sitt liv vill vara 
en del av något större. Handling säger mer än ord och är en stabilare grund än känslan. Är Equmenia-
kyrkan Fiskebäck den plats där du tillsammans med andra vill växa i din tro på Jesus och ge till andra av 
din tid, förmågor och pengar, är medlemskap vägen att gå.

Omsorgspastor 
Peter baric
0734-29 04 93

Församlings-
föreståndare
Daniel Demming
0734-29 04 91

Expedition
lennart bergius
031-29 14 83

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

Församlingsbladet
Redaktör | Christina larsson, 031-29 67 84
Formgivning | Samuel Wijk, ux-design.nu
Ansvarig utgivare | Kerstin Horgby

Församlingsbladet ges ut i fyra nummer varje år. 
Det delas ut till församlingens medlemmar samt boende i området runt kyrkan.

Musikledare
lina marklund
0734-29 04 97

Ungdomsledare
erik eklund
0734-29 04 94

Expedition 
gunnel gustafsson
031-29 14 83

Expedition 
Solweig Wahlqvist
031-29 14 83

Ungdomsledare 
Hannah aspenes
0734-29 04 92
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Den goDa 
Dubbelmoralen

PETER BARIC
Omsorgspastor

Ivår källare ligger en hel låda med äpp-
len från trädgården som nu börjar rutt-
na och skrumpna. Jag vet att jag borde 

ha skippat alla mangos som jag köpt under 
hösten och istället hållit till godo med 
frukten från min egen trädgård. Det hade 
varit ett mycket bättre val med tanke på 
den planet jag bor på. Att frakta en mango 
från Brasilien till Västra Frölunda tär mer 
på planeten än förflyttningen av ett äpple 
från trädet i trädgården till lådan i källaren. 
Men tänk om mitt köp av en mango bidrog 
till försörjning av en fattig familj? Då är 
det inte bara dåligt av mig att köpa mango? 
Eller? Känner du igen dig? I exemplet ovan 
är det mango men det skulle lika gärna 
kunna handla om vilka kläder jag köper, 
hur jag väljer att resa osv. Jag vet vad som 
är bäst men handlar tvärtemot och försöker 
hitta ursäkter som mildrar mitt handlande. 
I bibeln finns det ett avsnitt som beskriver 
detta på ett träffsäkert sätt: 

Viljan finns hos mig, men inte förmågan att 
göra det som är gott. Det goda som jag vill, 
det gör jag inte, men det onda som jag inte 
vill, det gör jag. Rom 7:18-19

Under några söndagar i mars kommer 
vi särskilt att fokusera på frågorna som 
många av oss brottas med: Hur påverkas 
planeten av hur jag lever? Spelar mitt lilla 
liv någon roll i det stora sammanhanget? 
Sådana frågor kan lätta leda till en känsla 
av uppgivenhet och resignation. 

På de flesta områden i livet lever vi med 
brister och misslyckanden. Jag lever inte 
ett konsekvent liv i förhållande till vad jag 
vet är det bästa och det godaste för mig och 
min omgivning. Jag lever så att säga med 
en dubbelmoral. Men jag tror att det är 
en god och viktig dubbelmoral. Den leder 

mig framåt. Den hjälper mig att ta ut en 
riktning för mitt liv. 

Alternativet när jag drabbas av insikten och 
verkligheten av att inte lyckas fullt ut, trots 
att jag har kunskapen, skulle kunna vara 
att ge upp. Argumentet skulle då vara att 
eftersom jag inte kan göra allt gott och rätt 
så gör jag inget alls. Så är det nog bara få 
människor som resonerar kring t ex 
föräldraskap eller äktenskap. Men jag mär-
ker hos mig själv att det är en frestelse att 
hamna där när det kommer till att leva ett 
planetvänligt liv. Det känns ibland liksom 
mycket enklare att ge upp. Det är skönt 
att slippa det dåliga samvetet. Mango är 
väldigt gott.

Som kristen och som församling står vi inte 
ensamma i denna utmaning. Skaparen som 
gett människan ansvar för skapelsen har 
även gett människan sin kraft för att kunna 
ta sig an uppdraget. Tillsammans med 
Honom och varandra vill vi i Equmenia-
kyrkan Fiskebäck röra oss mot att bli en så 
planetvänlig kyrka som möjligt. Vi gör det 
under den så kallade ”fastan” inför påsk 
och vi kallar det Klimatfasta. Vill du vara 
med?

/Peter
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Finns det hopp
för Moder Jord?

Våren 2018 stod frågan om ett hållbart liv i 
fokus i Equmeniakyrkan Fiskebäck. Under 
en av gudstjänsterna målade konstnären 
Johannes Nygren den här tavlan med titeln 
”hållbart lärjungaskap”.
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Allvar ligt 
men inte 
hopplöst
Stefan Edman är biolog och för-
fattare med ett CV som vittnar om 
ett stort miljöengagemang. Equ-
meniakyrkan i Fiskebäck är glad 
att få presentera årets föreläsare 
under årets Earth Hour, som infal-
ler 30 mars klockan 20.30-21.30.
Stefan, hur mår vår planet idag? 
- Planeten mår både bra och dåligt. Eko-
systemen fungerar fortfarande hyfsat väl, 
livsmedel produceras i jordar och hav, 
vatten renas i naturens kretslopp. Det finns 
ännu en rik biologisk mångfald. Samtidigt 
hårdnar trycket på naturresurserna; många 
kustvatten är nedfiskade, odlingsjordar 
torkar, försumpas och utsätts för giftiga 
kemikalier. Den globala medeltemperaturen 
vid jordytan är idag cirka 1 grad högre än 
för 140 år sedan. Det är en utveckling som 
måste hejdas innan klimatsystemet kommer 
helt ur balans.
- Utvecklingen går alltså både åt rätt och 
fel håll: Å ena sidan har fler människor än 
någonsin tidigare i historien fått ett bättre 
materiellt liv de senaste tio, femton åren; 
den extrema fattigdomen har halverats, 
medellivslängden i Afrika har stigit med 
tolv år sedan år 2000, fler barn går i skolan, 
många dödliga sjukdomar pressas tillbaka, 

mödra- och barnadödligheten har minst 
halverats på tjugo år. Å andra sidan: Klyftor-
na mellan rika och fattiga har ökat drama-
tiskt. Extrema politiska rörelser är i färd 
med att slita sönder samhällen och nationer 
och hota demokratin. 
Varför ska vi engagera oss? Är det inte 
redan kört? 
- Läget är allvarligt men inte hopplöst, det 
finns ju så oerhört många goda krafter – i 
politiken, näringslivet, kyrkor, samfund och 
ideella rörelser – som arbetar för en mer 
rättvis och hållbar utveckling. Forskare un-
derstryker att klimatkrisen ännu kan hejdas, 
med en kombination av den teknik som 
vuxit fram och av att all världens medelklass 
slutar överkonsumera energi och allsköns 
”onödiga” prylar.  Det kräver en tuff global 
och nationell politik - men också personligt 
ansvar från var och en av oss! Alla kan och 
måste vi göra skillnad. Som bonus får vi för 
egen del troligen mer livslust, mening och 
hopp i våra liv! De kristna kyrkorna borde 
gå i fronten för förändringar, inspirerade 
av Jesus som ju varnar för girighet och 
försäkrar att vi är älskade för det vi är, inte 
för det vi har.

ANNELIE ANDERBERG
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Fastetiden närmar sig. Den 6 mars 
inleds den 40 dagar långa förbe-
redelsetiden inför påsk. I år har 
Equmeniakyrkan i Sverige utlyst 
en klimatfasta, som ett steg i en 
långtgående omställning för att 
rädda planeten.  Och Equmenia-
kyrkan i Fiskebäck hakar på.
”Vi behöver ta djärva, kloka och ansvarsful-
la initiativ för att ta ansvar för vår planets 
och för mänsklighetens framtid” skriver 
Arne Fritzson, teologisk sekreterare i Equ-
meniakyrkan. Klimatfastan har som mål att 
minska belastningen på planeten som vi har 
fått ansvaret att förvalta. Kyrkan har riktat 
in sig på tre områden; resor, mat och åter-
bruk. Fossilfria resor och en kost bestående 
av vegetariskt, ekologiskt, närproducerat 
och Fairtrade är vägar 
till målet. Och i stället 
för att köpa nytt vill 
kyrkan uppmana till 
att handla second 
hand, eller varför inte 
låna av en vän? Ett 
annat förslag är att 
anordna en klädby-
tardag.
Equmeniakyrkan i 
Fiskebäck kommer under tre söndagar, med 
start den 3 mars, att ha fastan som tema: 
fasta för Skaparens skull, för skapelsens 
skull och för min nästas skull. 
#Connect2Earth
Nästan fyra planeter, så många behövs om 
hela världen levde som vi gör i Sverige. Det 
påverkar klimatet, vilket i sin tur påverkar 
den biologiska mångfalden. Årets Earth 
Hour-tema är Connect to Earth (i sociala 
medier #Connect2Earth). Ordet connect 
kan översättas på flera sätt: ansluta, förena, 

koppla/foga samman och anknyta, är några 
av alternativen som dyker upp i ordboken. 

Vi uppmanas alltså att 
knyta an till Jorden 
för att leva med den 
och inte som nu, av 
den. 
Earth Hour har blivit 
världens största mani-
festation för klimatet. 
Lampor släcks över 
hela jorden och den 
signal som skickas till 

politiker är: Ta krafttag för klimatet! 
I år infaller Earth Hour lördagen den 30 
mars klockan 20.30-21.30. Det uppmärk-
sammar Equmeniakyrkan i Fiskebäck 
genom att klockan 19.00 bjuda in till en 
middag och ett föredrag av författaren och 
biologen Stefan Edman. Därefter, under själ-
va Earth Hour, firar deltagarna gudstjänst 
i en kyrksal upplyst av levande ljus. Alla är 
välkomna och ingen anmälan behövs.

ANNELIE ANDERBERG

En jordklok vår

”Vi behöver ta djärva, 
kloka och ansvarsfulla 

initiativ för att ta ansvar 
för vår planets och för 

mänsklighetens framtid”
– Arne Fritzson, teologisk 

sekreterare i Equmaniakyrkan
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Hannah Aspenes arbetar under det 
här året som ungdomsledare i vår 
kyrka. Hon ser som en av sina främ-
sta uppgifter att uppmuntra tonår-
ingarna att våga vara sig själva.
Att Hannah hamnade i Fiskebäck kan tyckas 
mest som en slump. Själv är hon övertygad om 
Gud haft ett finger med i spelet. Under hösten 
gick hon bibelskolan Apg29 som var förlagd 
i Kongo Brazzaville. Där träffade hon Daniel 
Demming, pastor i vår församling, som var där 
och undervisade, som berättade om behovet av 
att stärka ungdomsarbetet i Fiskebäck under året.

Under nyårshelgen fick hon en snabbstart 
genom att åka på läger med församlingens 
tonåringar. Det är framför allt den ålders-
gruppen som hon ska arbeta med. Hannah 
som är uppvuxen i en kristen familj i Herr-
ljunga har egna erfarenheter av hur jobbig 
tonårsperioden kan vara.

- Jag tyckte aldrig att jag passade in och 
kände att jag borde vara annorlunda än jag var. 
Tyvärr tyckte jag inte att jag fick något riktigt 
stöd av ledarna. Därför vill jag nu försöka vara 
en ledare som tonåringarna vågar öppna sig för 
och känna att de kan komma till. Det är viktigt 
att tonåringarna blir sedda och att kyrkan är 
en plats där de kan känna sig accepterade och 
älskade – även dåliga dagar, säger Hannah.

Efter ett par månader i tjänst känner hon 
att hon är på rätt plats och säger att hon trivs 
väldigt bra.

- Tonårsledarna är fantastiska och det har 
varit lätt att komma in i gänget.  Precis som 
det ska vara. Vi som ledare ska på alla sätt 
motarbeta att det bildas slutna grupper.

Julia Rossäng åker inom kort till 
Chicago med sin gospelkör Grati-
tude Gospel Choir. I slutet av april 
kommer kören till Equmeniakyrkan 
Fiskebäck.

- Det ska bli jätteroligt att komma hem 
och sjunga, säger hon.
Julia Rossäng har tagit paus i arbetet som av-
delningsvärdinna på Sahlgrenska för att göra 
något hon brinner för: studera och sjunga 
gospel. Nu går hon andra och sista termi-
nen på Glimåkra folkhögskolas gospellinje. 
Deltagarna bildar tillsammans gospelkören 
Gratitude Gospel Choir.

- Vi sjunger mycket gospel, men får också 
sång-, piano- och körlektioner alla dagar 
utom fredagar.  Vi har även bibelkunskap 
och troslära på schemat. Eftersom jag älskar 
att sjunga och tycker att gospel är jätteroligt 
så passade den här linjen mig bra.
Det fantastiska med gospel är att tillsam-
mans med andra få lovsjunga och dela 
med sig av tron på Gud, säger Julia. Kören 
sjunger både traditionella gospellåtar men 
också nyare.

- Det ska bli härligt att få åka till Chicago 
där många kända gospelkörer kommer ifrån. 
Jag tror att vi kommer att få mycket inspira-
tion inför besöket i Fiskebäck 26 april. 

Hannah ny 
ungdomsledare

Julia studerar och 
sjunger gospel

Julia Rossäng (i mitten av bilden) är en del av Gospelkö-
ren Gratitude Gospel Choir.
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På tre år har barnkörerna i Equme-
niakyrkan Fiskebäck vuxit så det 
knakar. 

- Vi tar med oss våra kompisar för 
det är så roligt att sjunga i kör, säger 
Elise Mörck och Elsa Ackeby.
Det är onsdag eftermiddag och övning för 
barnkörerna Popcorn och Manna. Popcorn, 
som övar i kyrkans nedervåning, består av 

Körsång för 
barn i alla åldrar

omkring 25 barn i åldrarna 4-5 år. I kyrksalen 
övar Manna, kören för barn mellan 6-9 år, 
som samlar omkring 35 barn.

Det är ett gäng mycket pratglada ungar som 
samlas. En stor majoritet är flickor, bara några 
få killar är med och sjunger. Övningen börjar 
med uppsjungning och röstteknik. Barnen tar 
i och gör ljud som ska mjuka upp stämbanden 
och hjälpa dem hitta ”stödet” i muskulaturen.

- Kroppen är också ett instrument så det är 
viktigt att vi använder den på rätt sätt, säger 
musikledare Lina Marklund.

Hon berättar om omstarten för barnkören 
2015. Då kom hon tillbaka från föräldraledig-
het och upptäckte att antalet barn i körerna 
hade sjunkit drastiskt.

- Jag samlade ett gäng duktiga och moti-
verade ledare. Vi såg behovet av att åldersin-

Barnsångarna Elise Mörck och Elsa Ackeby.

Barnkören Manna.

8



Läs mer om när barnkörerna 
övar och sjunger upp på 
församlingens hemsida 
www.fiskeback.com

dela så att de yngsta barnen fick vara för sig. 
Förutom Manna och Popcorn har vi också 
projektgruppen Soul Children, för barn över 
10 år, där man mer sjunger stämmor och där 
dansen är ett viktigt moment. Alla körerna 
sjunger upp vid några tillfällen per termin.

Ledarna diskuterar vilka sångtexter som 
ska användas. Sångerna ska både vara roliga 
att sjunga och även ha ett budskap som är 
anpassat efter barnens ålder.

- Vi vill att de ska få med sig att de är 
viktiga, älskade och betydelsefulla och att det 
är viktigt att ta hand om varandra och andra. 
Barnkörerna är en del av kyrkans verksamhet 
och det är naturligt att vi sjunger om Gud, 
men vi vill inte lägga för stora ord i barnens 

mun. Vi sjunger snarare om vad Gud tänker 
om oss, än vad vi tänker om Gud, säger Lina 
Marklund.

Målet med barnkörerna är att skapa en 
plats där barnen får vara som de är och dit 
alla är välkomna oavsett om föräldrarna är 
med i kyrkan eller inte. 

- De flesta barn tycker att det är roligt att 
sjunga. Musik är ett sätt att uttrycka sig som 
vi gärna vill lära barnen och jag tror att musik 
kan vara ett alternativt forum till andra aktivi-
teter som barn håller på med.

Elise Mörck, 8 år, och Elsa Ackeby, 7 
år, tycker att det är roligt att sjunga i kör. 
Övningarna är roliga men allra roligast är att 
sjunga upp i kyrkan. Men lite nervöst när alla 
vuxna lyssnar, säger de.

Båda tjejerna tror att de kommer att 
fortsätta sjunga i kör för det låter så bra när 
många sjunger tillsammans, säger de. Och så 
är det. Den här onsdagseftermiddagen fylls 
kyrkan av stark och glad barnsång som låter 
fantastiskt bra.

CHRISTINA LARSSON

Barnkören 
Popcorn.
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Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fi skeback.com

Mars
11/3  Mån 10:00 Sy för missionen   

 Önneredsgården   
 18:00 Puls - Träning, Andakt och  
 Gemenskap.   
 18:00 Språkcafé. 

12/3  Tis 11:00 Babysång. 

13/3  Ons 12:00 RPG:. Mercy Ships.  
 Annelie Enochson. Önneredsgården

14/3  Tor 20:00 Församlingsbön.   
 Önneredsgården 

16/3  Lör 09:00 - 13:00 Barnmarknad. 

17/3  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Fasta för min nästas skull.” Ida  
 Tonnvik. Insamling till Pastors och  
 Diakonutbildningen. Sång och mu- 
 sik av kör projekt med Lina Marklund.

18/3  Mån 18:00 Puls - Träning, Andakt  
 och Gemenskap.    
 18:00 Språkcafé. 

19/3  Tis 11:00 Babysång. 

20/3  Ons 12:00 RPG:. Sång och musik  
 med Rune Axelsson och Morgan  
 Andersson. Önneredsgården 

21/3  Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

22/3  Fre 20:00 Ungdomsmöte + ton- 
 årscafé.

24/3  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Gud mäktiga verk.” Anton Omnell.  
 Sång och musik av Samuel och  
 Sandra Bäckrud. 

25/3  Mån 10:00 Sy för missionen. Önne- 
 redsgården        
 18:00 Puls - Träning, Andakt och  
 Gemenskap.    
 18:00 Språkcafé.

26/3  Tis 11:00 Babysång. 

27/3  Ons 12:00 RPG:. Det trodde vi väl  
 aldrig. Jan Erixson. Önneredsgården 

28/3  Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

29/3  Fre 12:00 RPG. Årsmöte Västkust- 
 ens distrikt. 

30/3  Lör 12:00 Andakt Åkerhus.      
 13:00 Handla för andra. ICA-Nära  
 Fiskebäck        
 19:00 Earth Hour kväll med Stefan  
 Edman och måltid.   
 20:30 Earth Hour Gudstjänst med 
 Stefan Edman.

31/3  Sön 11:00 Musikgudstjänst. ”Livets  
 bröd.” Eivor Blomqvist. Daniel  
 Demming. Sång och musik av kör  
 från Equmeniakyrkan i Hovslätt.

April
1/4 Mån 18:00 Puls - Träning, Andakt  

 och Gemenskap.     
 18:00 Språkcafé.

2/4 Tis 11:00 Babysång.

3/4 Ons 12:00 RPG. På spåret med  
 Sten och Stina Andersson. Önner- 
 edsgården

4/4 Tor 20:00 Församlingsbön. Önn- 
 eredsgården

5/4 Fre 18:30 Tweenies. Önneredsgården 
 20:00 Gud Hjärta Göteborg. Fiske- 
 bäckskyrkan

K A L E N D E R
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Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

6/4 Lör 10:00 - 13:00 VÅRBASAR. 
 Önneredsgården

7/4 Sön 11:00 Festgudstjänst. ”Förlåtelse.” 
 Daniel Demming. Sång och musik  
 av Barnkörerna. Barnvälsignelse. 
  18:00 Kvällsgudstjänst. Daniel  
 Demming, Samuel Fhager och Ida  
 Natanaelson. Önneredsgården

8/4 Mån 10:00 Sy för missionen. Önne- 
 redsgården    
 18:00 Puls - Träning, Andakt och  
 Gemenskap.   
 18:00 Språkcafé.

9/4 Tis 11:00 Babysång.

10/4 Ons 12:00 RPG. Ecuador. Samuel  
 Gunnarsson berättar. Önneredsgården

11/4 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

14/4 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard. 
 ”Palmsöndag-Vägen till korset.”  
 Peter Baric. Sång och musik av  
 Källängens kapell.

15/4 Mån 18:00 Puls - Träning, Andakt  
 och Gemenskap.   
 18:00 Språkcafé.

17/4 Ons 12:00 RPG. Vårsånger med  
 Glädjeskaparna. Önneredsgården

18/4 Tor 19:00 Getsemanestund med natt- 
 vard. Daniel Demming. Sång och  
 musik av Britt-Marie och Bert-Gunnar  
 Hermansson. Önneredsgården  
 20:00 Församlingsbön. Önnereds 
 gården

19/4 Fre 11:00 LångfredagsGudstjänst.  
 ”Vid korset.” Nina Holgersson.

21/4 Sön 11:00 Påskdagsgudstjänst.  
 ”Uppståndelsen.” Daniel Demming.

22/4 Mån 18:00 Puls - Träning, Andakt  
 och Gemenskap.

23/4 Tis 11:00 Babysång.

24/4 Ons 12:00 RPG. Majblommans  
 historia. Gunnar Hejde. Önnereds- 
 gården

25/4  Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

26/4  Fre 20:00 Konsert. Glimåkra Grati- 
 tude Gospelchoir. 

27/4  Lör 12:00 Andakt Åkerhus. Åkerhus     
 13:00 Handla för andra. 

28/4 Sön 11:00 Gudstjänst med natt- 
 vard. ”Följ med mig.” Magnus Fritz- 
 son, pastor i Brunnen. Sång och  
 musik av Samuel & Sandra Bäckrud. 

29/4  Mån 18:00 Puls - Träning, Andakt  
 och Gemenskap.     
 18:00 Språkcafé. 

30/4  Tis 20:00 Valborg på Olles gård.  
 Önneredsgården

Maj
2/5 Tor 20:00 Församlingsbön. Önn- 

 eredsgården

3/5 Fre 18:30 Tweenies. Önneredsgården

5/5 Sön 11:00 Festgudstjänst. ”Den  
 gode herden.” Peter Baric. Sång  
 och musik av Barnkörer.

6/5 Mån 10:00 Sy för missionen. Önne- 
 redsgården    
 18:00 Puls - Träning, Andakt och  
 Gemenskap.    
 18:00 Språkcafé.

7/5 Tis 11:00 Babysång.

8/5 Ons 09:00 RPG. Vårutflykt. Anmä- 
 lan. Önneredsgården

9/5 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne 
 redsgården

12/5 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Vägen till  
 Livet.” Peter Baric. Sång och musik  
 av Josefine Rodenteg.

13/5 Mån 10:00 Packning för missionen. 
 Önneredsgården   
 18:00 Puls - Träning, Andakt och  
 Gemenskap.      
 18:00 Språkcafé. 

14/5  Tis 11:00 Babysång.

17/5 Fre 20:00 Ungdomsmöte + Ton- 
 årscafé.

19/5 Sön 11:00 Konfirmationsgudstjänst.  
 ”Att växa i tro!” Peter Baric. Sång  
 och musik av Lina Marklund. 

20/5 Mån 18:00 Puls - Träning, Andakt  
 och Gemenskap.   
 18:00 Språkcafé.

21/5 Tis 11:00 Babysång.

23/5 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården
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25/5 Lör 12:00 Andakt Åkerhus. Åkerhus 
 13:00 Handla för andra. ICA-Nära  
 Fiskebäck

26/5 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Bönsöndagen.” Daniel Demming.  
 Sång och musik av Hannah Vennman.

26/5 18:00 Kvällsgudstjänst. Daniel Dem- 
 ming och Mattias Wijk. Önnereds- 
 gården

27/5 Mån 18:00 Puls - Träning, Andakt  
 och Gemenskap. 

30/5 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

Juni
2/6 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Hjälparen  

 kommer.” Inger Hjertén. Sång  
 och musik av Marcus Rubensson m.fl.

3/6 Mån 18:00 Puls - Träning, Andakt 
 och Gemenskap. 

6/6 Tor 12:00 Fiskebäcksloppet. Sjö- 
 backa ”Tippen”   
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

7/6 Fre 18:30 Tweenies. Önneredsgården

9/6 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Den heliga Ande.” Daniel Dem 
 ming. Sång och musik av Carl  
 Eksmo m.fl.

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

Fram till 21-årsdagen hjälper social-
tjänsten dem men därefter måste de 
lösa sitt boende själva. Ungdomarna 
pratar svenska, arbetar eller studerar 
och är självständiga. 

För mer information kontakta  
diakon Inger Hjertén 0734-29 04 96

RUM FÖR  
NÅGON MER?
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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

Ledigt 
annonsutrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

mchristina.larsson@gmail.com
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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

Petra & Camilla
Andersson

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

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

Fiskebäcks hamn

saxvax.com
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6 JUNI

ANMÄL DIG PÅ FISKEBACKSLOPPET.SE

KYRKAN

ARRANGÖRER

2 km  
(barnlopp)

MINILOPP  
(för de allra minsta) 

10 km 
(vuxna / juniorer)
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