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Equmeniakyrkan Fiskebäck
Citrusgatan 16 
426 54 Västra Frölunda
 
Tel: 031-29 14 83 
E-post: info@fiskeback.com
Websida: www.fiskeback.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@fiskeback.com 

Musikskolans mejl: 
musikskolan@fiskeback.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@fiskeback.com
Ekonomi | Tommy Larsson, 031-29 67 84, ekonomi@fiskeback.com
Equmenias ordförande | Sara Kristensson, 0736-53 54 25, ordf.equmenia@fiskeback.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

Ungdomspastor
Anton Ahlmark
0734-29 04 98

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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HUR SKA 
DET SLUTA?

PETER BARIC
Omsorgspastor

Gillar du böcker och filmer med sk 
öppna slut? Det gör jag. Då får jag 
som läsare och tittare möjligheten 

att själv fundera vidare på hur det gick. Jag 
känner en person som lever nära mig som 
inte gillar öppna slut. Där är vi olika och 
det är alltid lika spännande att diskutera 
hur man tänker sig att det slutade. Att vara 
människa innebär inte att leva med öppet 
slut. Alla vet att livet tar slut en dag. Det är 
ingen överraskning för någon av oss. Dä-
remot innebär det fortgående livet ständigt 
öppna slut. Vi vet inte med säkerhet vad 
som kommer att hända i morgon. Framti-
den innehåller därför både ett öppet och ett 
stängt slut. Det beror på vilket tidsperspek-
tiv vi utgår ifrån.

Under den höst som vi just har gått in i 
kommer vi i gudstjänster och veckosam-
lingar att läsa en av bibelns böcker som har 
ett öppet slut. Bokens namn är Apostlagär-
ningarna och innehåller många spännande 
berättelser som tillsammans beskriver hur 
den kristna tron och den första kyrkan 
växer fram strax efter att Jesus har lämnat 
sina lärjungar. Den slutar med att beskriva 
Paulus som sitter i husarrest i Rom i väntan 
på rättegång. Vi får alltså inte veta hur 
rättegången gick. Vad som hände därefter 
osv. Ett klassiskt öppet slut. Det finns 
många teorier om varför slutet på boken 

är så abrupt och ”oavslutat”. Min tolkning 
av det öppna slutet är att författaren Lukas 
vill peka på att berättelsen inte är slut. Han 
vill bjuda in den som läser att bli en del av 
fortsättningen.

Den kristna trons och kyrkans berättelse 
är ännu inte avslutad. Den pågår fortsatt 
och du och jag är tänkta att vara en del 
av denna fortsättning. Equmeniakyrkan 
Fiskebäck är en del av slutet på Guds stora 
berättelse. Att sätta in sitt liv i detta större 
perspektiv är utmanande och meningsfullt. 
Det gör ibland så att ”stora” bekymmer blir 
lite mindre och ”små” saker blir desto vik-
tigare. Att tillsammans få utforska och leva 
”slutet” av Guds berättelse är anledningen 
till att det finns kyrkor i världen och även 
här i Fiskebäck/Önnered.

Välkommen till en spännande höst!
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Anton tillbaka i Fiskebäck

Anton Ahlmark är Equmeniakyrkan 
Fiskebäcks nya pastor med inriktning 
på barn och ungdom. Snart fyller han 
27 år och hans vuxenliv har rört sig 
i en tydlig riktning: att ge vidare till 
andra det han själv har fått. 

Fem minuter före avsatt tid kliver han in på 
kontoret med trygga steg och en avslappnad 
framtoning. Han ser ut att ha kommit tillrätta 
på sin nya arbetsplats och hälsar på alla i 
rummet med ett fast handslag och ett genuint 
leende.

För att stilla nyfikenheten kring hans person 
har han under sommarens predikotillfällen 
berättat att han är ”Christer på tappens” 

barnbarn. Önnered, Fiskebäck och Påvelund, 
här växte jag upp och det är hemma för mig, 
berättar han. Många av de jag möter på min 
arbetsplats har känt mig sedan jag var en liten 
grabb. 
- Det är speciellt att komma tillbaka till Fiske-
bäck och vara pastor för de som en gång varit 
ledare för mig, men jag upplever att det finns 
en självklar respekt för att jag har formats un-
der de år jag har varit borta från Fiskebäck, att 
jag har vuxit upp och att min utbildning och 
mina erfarenheter har gett mig nya perspek-
tiv. Dessutom är det inte samma församling 
nu som det var när jag flyttade. Många nya 
ansikten har tillkommit och det är gott, för 
det visar att det är en levande församling. 
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Anton tillbaka i Fiskebäck När framtidsplaner skulle ta form drogs 
tankarna både till Chalmers och till Handels-
högskolan innan de väl landade i att pastor var 
det han ville bli. Många saker ledde fram till 
det beslutet och något som kommit att prägla 
honom var när han som fjortonåring fick upp-
leva Guds närvaro starkt under ett tonårsläger. 
Det födde en längtan i honom att andra skulle 
få möta Gud på ett lika personligt vis. Året efter 
gymnasiet begav han sig till Hawaii med väl-
görenhetsorganisationen Surfing the Nations. 
Utöver vågsurfing och Bibelundervisning inne-
höll dagarna där ett praktiserat lärjungaskap 
då deltagarna gav sig ut för att hjälpa utsatta 
människor på de vis de behövde. Organisatio-
nens utmaning var ”kliv ut ur din komfortzon”, 
och det har Anton tagit fasta på. 
Åter i Sverige följde Bibelskola på Betel i 
Stockholm och ungdomsledartjänst i Värnamo 
Missionskyrka innan det blev pastorsstudier 
på Teologiska högskolan Stockholm. Där, i 
huvudstaden, mötte han Elin. De blev ett par 
och det går inte att ta miste på tacksamheten 

när han berättar att hon valde att bryta upp 
från Stockholm för att följa med honom till 
Fiskebäck. Här kommer Anton att finnas 
med i konfan, i Tonår om fredagarna, 
på läger och inte minst i gudstjänsterna. 
Ett etablerat barn- och ungdomsarbete i 
Equmeniakyrkan Fiskebäck till trots ser han 
både utmaningar och utvecklingspotential:
- Vi har över fyrtio anmälda konfirmander i 
år. Det i sig är en väldigt rolig utmaning. En 
annan sak som jag på sikt vill är att utforma 
något i kyrkan för studenter och unga vux-
na, en plats att bygga vidare på sin tro eller 
att för första gången få utforska vem Gud är. 
Och kyrkan i sig har nog aldrig varit så vik-
tig som den är nu, när individens bygge står 
i centrum. Här finns ett sammanhang som 
vi bygger tillsammans, med Jesus i centrum. 
Det ger oss ett helt annat perspektiv på om-
givningen, livet och oss själva. Det behöver 
vi alla bli påminda om, oavsett ålder. 

ANNELIE ANDERBERG

På Barnmarknaden finns allt som 
har med barn att göra, från nyfödd 
till tonåring: kläder, skor, leksaker, 
vagnar, bilstolar, spel, cyklar, mamma-
kläder och mycket mer.

VILL DU SÄLJA?
Lämna in fräscha saker till försälj-
ningen, vi säljer åt dig och du får 70% 
av förtjänsten och vi tar 30%. 
Överskottet går oavkortat till projekt 
inom Diakonia och Equmeniakyrkan. 
Huvudmottagare för pengarna från 
höstens barnmarknad är till barn i 
Kimpese, Kongo.

BARNMARKNAD
LÖRDAG 5 OKTOBER KL 9-13  

EQUMENIAKYRKAN FISKEBÄCK

Begränsat antal platser för er som 
önskar sälja. Först till kvarn gäller. 
Nummersläpp 29/8. Anmäl dig på 
barnmarknad@fiskeback.com så får 
du ditt försäljningsnummer och mer 
information. 

VILL DU HJÄLPA TILL?
Vi behöver medarbetare som kan 
hjälpa till att baka, plocka ihop efter 
barnmarkanden, fungera som värdar 
eller parkeringsvakter. Mer info finns 
på facebookgruppen Fiskebäcks barn- 
marknad. För frågor kontakta:  
asa.wingo@gmail.com, mobil 0708-
481451.

5



Under hösten läser vi Bibeln tillsammans

Varför ska man läsa Bibeln? Är den 
relevant i vår tid? Måste man tro på 
allt? Det är frågor som pastor Daniel 
Demming  svarar på inför höstens 
satsning på bibelläsandet i Equmeni-
akyrkan Fiskebäck.
Många upplever säkert Bibeln som en tjock 
och bitvis svårläst bok. Risken är att den blir 
liggande i hyllan till förmån för mer lättläst 
litteratur. Men så behöver det inte vara, enligt 
Daniel Demming som ger några handfasta råd:
- Jag skulle rekommendera att man läser EN 
bibelbok rakt igenom. Man kan exempelvis 
välja Markusevangeliet som man läser på ca 45 
minuter. Om man inte förstår, eller om texten 

väcker frågor, så fortsätt läsa men blunda inte 
för svåra saker som kommer upp. Anteckna 
och återkom till dessa. Martin Luther sa att 
text ska med text förklaras. Alltså: Ju mer du 
läser desto lättare blir det att förstå. Det händer 
något när man läser.

Bibeln är skriven under helt andra tider och 
förhållanden än de vi lever i nu. En del texter 
har vi lättare att känna igen oss i, som Apost-
lagärningarna som vi ska läsa tillsammans i 
höst, andra är svårare. Bibeln rymmer olika 
former av litteratur från historiska skildringar 
till poesi.  Det kan vara bra att läsa i annan lit-
teratur om hur de kom till för att bättre förstå 
sammanhanget de skrevs i.

Daniel Demming
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Under hösten läser vi Bibeln tillsammans
- Hur vi förstår texterna beror mycket på vilka 
förväntningar vi har. Ingen läser ett kärleks-
brev som man läser en instruktionsbok, säger 
Daniel Demming.
Han tycker att det är en god tanke att läsa 
Bibeln tillsammans. Det ger en gemensam 
utgångspunkt att samtala om texterna med 
andra. Genom frikyrkans historia har just 
rätten att tolka bibelordet varit en ledstjärna. 
Fram till början av 1900-talet var det kyrkans 
företrädare som ägde den rätten. 
- Bibeln har skrivits av människor som berät-
tar om sin upplevelse av Gud. Det måste vi 
förhålla oss till. Det är därför det inte finns ett 
utan fyra evangelier. Man kan inte enbart tolka 
bibelordet bokstavligt. Vi läser bokstavligt men 
tolkar symboliskt. 
- Framför allt är Bibeln en berättelse om Guds 
kärlek till oss och om att han sträcker ut sin 
hand till oss. Bibeln är inte ute efter att ge enty-
diga svar på alla frågor utan vill visa på att det 
är möjligt att ha en personlig relation till Gud.
Hur viktigt är det då att läsa Bibeln?
- Att läsa Bibeln är ett sätt där Gud kan tala till 
oss och där vi kan hitta tro och tröst. Det är 
naturligtvis bra att läsa annan kristen litteratur, 
som exempelvis andaktsböcker, men det är 
andras tillrättalagda tankar. Idag finns många 
nyöversättningar på modernt språk och appar 
som gör det lättare att läsa eller lyssna till 
bibelordet.

Under hösten kommer alla gudstjänster och 
bibelstudier i Equmeniakyrkan att utgå från 
Apostlagärningarna (se kalendariet). Temat för 
hösten och den bok som går att köpa för när-
mare studier  är ”Jordens yttersta gräns”.  Vår 
församling gör den här satsningen tillsammans 
med Equmeniakyrkan nationellt som består av 
fler än 600 församlingar i Sverige.

CHRISTINA LARSSON

   Märta Ekström:

- Jag har läst Bibeln nästan 
varje dag, men just nu är 

det mer sällan på grund av att 
skolan tar så mycket tid. Jag tycker att Bi-
beln på ett sätt alltid är aktuell. Den handlar 
om människor som agerar och tänker på 
samma sätt som vi. Bibelläsandet ger mig 
en relation med Gud, min tro förstärks och 
den ger mig en bra grund att stå på i livet.

Brukar du läsa Bibeln?
Vad ger den dig?

Agneta Rubensson:

- Det går i perioder. Ibland 
varje dag, ibland mer sällan. 
Jag läser för att jag tycker att Bibeln ger 
någon form av stöd, en riktning i livet. 
Även om den är skriven för länge sedan så 
är den aktuell i vår tid. Jag tycker mycket 
om att läsa Psaltaren som ju har gett ord 
till många av lovsånger som sjungs i våra 
gudstjänster.

Lennart Bergius:

- Jag har under många år 
läst Bibeln varje morgon 
innan dagen startar. Jag följer en bibel-
läsningsplan som heter Rätt kurs som 
innehåller en text och en kort kommentar 
för varje dag.   Jag tänker ofta på bibeltex-
ten under dagen och känner att den stärker 
min tro.  En del i Bibeln är svårt att förstå, 
men den är ändå relevant för vår tid.
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Tredje gången gillt. Så kan man 
möjligen beskriva den resa till 
Kongo Kinshasa som några fiske-
bäckare gör i slutet av september. 
Tidigare resor har blivit inställda på 
grund av ebola-utbrott och orolig-
heter omkring presidentvalet.
Förra hösten skrev församlingsbladet om 
gruppen som skulle åka till Kongo Kinshasa 
för att besöka olika projekt och kyrkor som 
Equmeniakyrkan i Fiskebäck har en relation 
till. Resan blev alltså inställd då men nu 
planerar Uno Petersson, som själv bott och 
arbetat i landet, ett tolv dagar långt besök i 
landet tillsammans med sin dotter Lotta, pas-
tor Daniel Demming och Miriam Carlsson 
som sitter i Equmeniakyrkans styrelse.
Gruppen kommer bland annat att besöka 
vår vänförsamling i Kimpese, idrottsskolan i 
samman stad och CONAFED-nätverket som 
arbetar för att förbättra kvinnors situation.
 - Vi tror att det är viktigt att hålla 
den här kontakten med vår samarbetskyrka 
och också för att se hur de pengar vi samlar 
in används. Det finns ett intresse i vår för-
samling för internationell mission, det ser vi 
bland annat genom det praktiska arbete som 
görs i ”Sy för missionen” som förra året till-
verkade 300 babypaket, säger Uno Petersson..  

CHRISTINA LARSSON

Mellan åren 2000 och 2010 ökade 
medelsvensken sin klädkonsumtion 
med 50 procent. Det är inte en 
hållbar utveckling. Därför bjuder 
Equmeniakyrkan Fiskebäck in till 
en studiecirkel om Slow Fashion i 
höst. 
Slow Fashion är en studiecirkel som studie-
förbundet Bilda har tagit fram i samarbete 
med Johanna Nilsson, som driver bloggen 
slowfashion.nu, föreläser och poddar. Studie-
cirkeln är till för alla som vill inspireras till 
en mer hållbar klädkonsumtion, oavsett om 
man använder plagg under en lång tid eller 
om man tycker om att förnya innehållet i sin 
garderob ofta. 
Under de fyra träffarna som Slow Fa-
shion-cirkeln består av behandlas frågor 
som rör problemen med klädindustrin, hur 
man kan känna igen bra kvalitet, för- och 
nackdelar med olika material. Deltagarna 
får reflektera över sin egen konsumtion och 
innehållet i den egna garderoben, och sista 
tillfället för cirkeln får kunskapen omsättas i 
handling genom en klädbytardag. 
I samarbete med studieförbundet Bilda 
smygstartar kyrkan höstens studiecirkel med 
en föreläsning och workshop av Johannes 
Widlund på temat Hållbart lärjungaskap – 
konsumtion söndagen den 29 september. 
Johannes är ordförande i föreningen God 
Jord – kristna för miljö och rättvisa. På plats 
kommer då även Bildas representant Josefine 
Stenmark vara för att informera om stu-
diecirkeln som drar igång några veckor in i 
terminen. Håll utkik i kalendern på fiske-
back.com för datum och tider! Alla, oavsett 
kyrkvana, är varmt välkomna att delta. 

ANNELIE ANDERBERG

Fiskebäckare 
besöker Kongo

Studiecirkel om
hållbart mode

8



9



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

September
5/9  Tor 11:00 Babysång.   

 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

8/9 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Det jag har  
 det ger jag dig.” Anton Ahlmark.  
 Sång och musik av Hannah Venn- 
 man m.fl. Barnkyrka. 

9/9 Mån 10:00 Sy för Missionen.  
 Önneredsgården    
  18:00 PULS. Träning, Andakt och  
 Gemenskap.

11/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
  12:00 RPG:. Sånger från potatis- 
 handlarn. Jan Arvidsson.

12/9 Tor 11:00 Babysång.     
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

15/9 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Vi kan inte tiga.” Peter Baric.   
 Sång och musik av Samuel och  
 Sandra Bäckrud. Barnkyrka. Barn- 
 välsignelse. 

16/9  Mån 18:00 Puls. Träning, andakt  
 och gemenskap.

18/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric.  
  12:00 RPG: Göteborg sett genom  
 mina ögon. Kalle Nordanstad. 

19/9 Tor 11:00 Babysång.     
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

20/9 Fre 20:00 Ungdomsgudstjänst +  
 tonårscafé. Anton Ahlmark. 

21/9 Lör 12:00 Andakt Åkerhus. Åkerhus

22/9 Sön 11:00 Gudstjänst med natt- 
 vard. ”Låt folket höra allt om detta  
 liv” Info om Goda nyheter för livet  
 f.d. Gideoniterna. Daniel Demming.  
 Sång och musik av Carl Eksmo med  
 flera. Barnkyrka.   
 13:00 Församlingsmöte. 

23/9 Mån 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården    
 18:00 Puls. Träning, andakt och  
 gemenskap.

25/9 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
 12:00 RPG: Barnen i Manilla. Per  
 Barkman. 

26/9 Tor 11:00 Babysång.     
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

27/9 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgår- 
 den

29/9 Sön 11:00 Festgudstjänst med  
 scouterna. Peter Baric. Sång och  
 musik av Marcus & Agneta Rubens- 
 son.     
  18:00 Söndagskvällsgudstjänst. 
 Önneredsgården  

30/9  Mån 18:00 Puls. Träning, andakt  
 och gemenskap.

Oktober
2/10 Ons 09:00 RPG: Höstutfärd. Anmä- 

 lan. 

3/10 Tor 11:00 Babysång.     
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

5/10 Lör 09:00-13:00 Barnmarknad.  
6/10 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  

 ”På vägar som inte fanns.” Anton  
 Ahlmark. Sång och musik av Lina  
 Marklund m.fl. Barnkyrka. 

7/10 Mån 10:00 Sy för Missionen. Ön- 
 neredsgården   
 18:00 Puls. Träning, andakt och  
 gemenskap.

9/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.    
  12:00 RPG: Nobels Fredspristagare.  
 Svein Haugstedt. 

10/10 Tor 11:00 Babysång.    
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

12/10 Lör 19:00 Vattensamling. En kväll  
 kring Tomas Ernvik och hans musik.  
 Servering.

13/10 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Utsända.” Daniel Demming. Sång  
 och musik av Källängens kapell.  
 Barnkyrka.    
 13:00 Berättelser från Kongo:   
 Daniel Demming, Uno Peterson och  
 Miriam Karlsson.

14/10  Mån 18:00 Puls. Träning, andakt  
 och gemenskap.

16/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
 12:00 RPG: Musikmaskinen.   
 Bengt Åkerberg. 

17/10 Tor 11:00 Babysång.     

K A L E ND 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

 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

19/10 Lör 12:00 Andakt Åkerhus. Åkerhus

20/10 Sön 11:00 Festgudstjänst. ”Ett liv  
 fyllt av goda gärningar.” Peter Baric.  
 Sång och musik av Barnkörerna. 
 18:00 Konsert med ”Choralernakö 
 ren.” Kör från Vårgårdatrakten som  
 sjunger Choralernas sånger.

21/10 Mån 10:00 Sy för Missionen. Önne 
 redsgården    
 18:00 Puls. Träning, andakt och  
 gemenskap.

23/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
   12:00 RPG: På spåret. Sten och  
 Stina Andersson.  

24/10 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne 
 redsgården

25/10 Fre 19:00 Tweenies. Önneredsgår 
 den

27/10 Sön 11:00 Gudstjänst med natt 
 vard. ”Gud gör ingen skillnad på  
 människor.” Anton Ahlmark. Med 
 lemsintagning. Barnvälsignelse.  
 Sång och musik av Marcus &   
 Agneta Rubensson. Barnkyrka.

28/10 Mån 18:00 Puls. Träning, andakt  
 och gemenskap.

30/10 Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
 12:00 RPG: Fiol, färger och funde- 
 ringar. Cecilia Luther. 

31/10 Tor 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

November
2/11 Lör 11:00 Gudstjänst. Alla Helgons  

 Dag - Vårt evighetshopp. Inger  
 Hjertén. 

3/11 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Till livets yttersta gräns.” Peter  
 Baric. Barnkyrka. 

4/11 Mån 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården    
 18:00 Puls. Träning, andakt och  
 gemenskap.

6/11 Ons 12:00 RPG: Utfärd. Anmä lan.

7/11 Tor 11:00 Babysång.   
 20:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

Vi sjunger ca. 30 minuter efter det erbjuds det 
soppa, kaffe och kaka till självkostnadspris.  
Gruppen är öppen – ingen anmälan, alla är 
välkomna! Mer info på www.fiskeback.com

8/11 Fre 20:00 Ungdomsgudstjänst +  
 tonårscafé. 

9/11 Lör 10:00 Fördjupa och Förnya.

10/11 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 ”Befriande sång och bön.” Lena 
  Bergström. Barnkyrka. 

11/11  Mån 18:00 Puls. Träning, andakt  
 och gemenskap.

13/11 Ons 12:00 RPG:. Lennart med  
 vänner. Lennart Christianson.

14/11 Tor 11:00 Babysång.   
 20:00 Församlingsbön. Önnereds- 
 gården

15/11 Fre 18:00 Julstuga. 

16/11 Lör 10:00 Julstuga. 

    12:00 Andakt. Åkerhus.

17/11 Sön 11:00 Gudstjänst med natt 
 vard. ”Gud är redan där.” Anton  
 Ahlmark. Barnkyrka.
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Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com
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0705-66 32 20

Flytkläder och sjösäkerhet

tel. 031-29 00 75

Handla online 

shop.bovikmarin.se
 

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar  9-21

Mungårdsgatan 21 
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA

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

Öppet fredag 14-18
lördag 10-14

Välkomna!

lammetochbonden.se

Ledigt 
annonsutrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

mchristina.larsson@gmail.com

Petra & Camilla
Andersson

Tel: 29 85 23
Södra Fiskebäcksvägen 208 • 426 58 Västra Frölunda
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PREEM TYNNERED
Grevegårds-, Skattegårdsvägen

Butik Tel. 45 65 36 Bilverkstad Tel. 45 22 20
• Vi har öppet 06–22
• Livsmedel
• Stort kiosksortiment
• Bilvårdsartiklar
• Bil- och släpvagnsuthyrning
• Bilverkstad

Välkommen önskar 
Tomas & Malin med personal

GRAFISK SUPPORT

DESIGN • TRYCK • 
DISTRIBUTION AUGUST BARKS GATA 21

421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
TELEFON: 031-49 10 05
INFO@GRAFISKSUPPORT.SE
WWW.GRAFISKSUPPORT.SE

14



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

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

Fiskebäcks hamn

saxvax.com

Ledigt 
annonsutrymme.

Kontakta Christina Larsson 
0733-44 35 78, 

mchristina.larsson@gmail.com
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MER INFO PÅ FISKEBACK.COM


