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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 BLI MEDLEM I FÖRSAMLINGEN? Det innebär inte bara att man får sitt namn i en 
matrikel. 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 
Equmeniakyrkan 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.
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0734-29 04 93
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föreståndare
Daniel Demming 
0734-29 04 91

Expedition
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031-29 14 83
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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.
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Lina Marklund
0734-29 04 97
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et sägs att Lyxfällan är TV3:s mest 
sedda programserie genom alla 
tider. Jag vet inte vad som tilltalar 
mest att se hur illa det kan gå – el-

ler att själv kunna känna, att så illa har i alla 
fall inte vi det! Kampen för att inte konsume-
ra mer än man har råd med kan vara nog så 
svår under trycket från alla reklambudskap. 
Idag tänker jag att vi snarare står inför en 
ännu större utmaning som vi kanske tidigare 
anat men som nu blir allt tydligare. 
Idag så är vi många i vårt land som skulle 
kunna konsumera mer än vad skapelsen har 
råd med. Vi har egentligen vetat länge att vi 
i Sverige konsumerar som om det fanns fyra 
jordklot och idag är det uppenbart att det 
inte bara är plånboken som behöver begrän-
sa oss utan även jordens resurser. Bara vi hör 
ordet avstå så låter det tråkigt, varför skulle 
jag behöva avstå från något gott? Vi lever 
inte våra liv i ett vakuum och därför händer 
det nånting när vi avstår något, vi skapar 
utrymme för att prioritera annorlunda. 
När vi flyttade till Fiskebäck för ett par år 
sedan satt det redan en skylt på brevlådan: 
”ingen reklam tack!”. Någon hade fattat 
beslutet åt oss, vi skulle inte få någon reklam 
i vår brevlåda. Först var det lite frustrerande 
att inte själv få välja men ganska snart insåg 
jag hur skönt det var att slippa all den här 
reklamen. För ett par månader sedan hade 
jag ett intressant samtal med en vän som 
beklagade sig över alla mängder med e-post-
reklam som han fick och hur mycket tid det 
tog att bara sortera och slänga reklam. Själv 
gillar jag att göra en bra deal och är nog med 
i flera kundklubbar än jag kan räkna så jag 
argumenterade för vikten av ett bra köp. Då 
utmanade han mig med att fråga hur många 

VARFÖR SKULLE JAG 
AVSTÅ FRÅN NÅGOT 
SOM ÄR GOTT?

DANIEL DEMMING
Församlingsföreståndare

D mejl jag fick i veckan till min privata adress 
som bara ville få mig att köpa något? Jag 
gissade på 50 men då han bara skrattade till 
svar började jag fundera, det är nog snarare 
100? Efter att jag sparat alla mejl till min 
privata adress en vecka inser jag hur rätt min 
vän hade. Då jag faktiskt behöll dem så insåg 
jag hur otroligt mycket reklam jag fick och 
dessutom hur mycket tid jag använde till att 
bara ögna igenom och slänga mejl. Efter att 
jag sagt upp ett dussin utskick så märkte jag 
hur enkelt det var och hur mycket tid jag 
sparade in nästa vecka.
Under årets fasta (26/2 till 11/4) skulle jag 
vilja inbjuda dig att avstå från något gott för 
att uppnå något ännu bättre. Det kanske är 
att avstå från en del av all reklam som omger 
dig eller kanske till och med avstå några av 
alla köp? Kanske kan du avstå en TV serie 
för ett intressant samtal med en vän? 

När vi avstår från något skapar vi också möj-
ligheten till att välja något ännu bättre.   

Daniel Demming
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Livet har mycket att ge även efter 65-årsdagen

Bäst före-datum har inte gått ut 
bara för att man fyllt 65. Pension-   
ärslivet kan bli minst lika gott. Så 
använd dina gåvor och utveckla 
dina talanger.
Det var budskapet från psykologen Alf B 
Svensson som nyligen besökte RPG-sam-
lingen i Equmeniakyrkan i Fiskebäck.
Det är onsdag lunch och cafédelen i Equme-
niakyrkan fylls av pensionärer i olika åldrar. 
RPG står för Riksförbundet PensionärsGe-
menskap och RPG i Fiskebäck/Önnered är 
en av organisationens 170 lokala föreningar. 
Den här onsdagen är det alltså den numera 
pensionerade psykologen och författaren Alf 
B Svensson som föreläser om att pensionärs-
livet inte innebär att man måste lägga sina 
talanger på hyllan. Tvärtom kan det bli en 
tid att blomstra.

- Vi lever allt längre och dagens pensionärer 
är friskare och starkare än någonsin. Många 
fortsätter att vara aktiva långt upp i åldrarna. 
Oavsett om vi är friska eller sjuka så har 
Gud en uppgift för oss. Se bara på Moses 
som var 80 år när han fick kallelsen att föra 
Israels folk genom den 40-åriga vandringen 
genom öknen. Själv skulle jag vara tveksam 
till att guida 60 pensionärer på en tredagars 
bussresa till Skåne!
Alf B Svensson är ett bra exempel på att det 
går att hitta nya utmaningar efter man har 
uppnått pensionsåldern. Efter 65 har han 
hunnit skriva flera böcker, deltagit i den of-
fentliga debatten om barn och relationer och 
dessutom är han en flitigt anlitad föreläsare.
- Det är inte en slump att du är den du är. 
Gud har skapat dig sådana och alla olika 
gåvor behövs. Försök att se det du är bra på, 

Sture och Ann-Marie Axelsson och Benny Sandung är trogna gäster på RPG:s onsdagsträff.
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Livet har mycket att ge även efter 65-årsdagen

vad du tycker är roligt och brinner för. Och 
lyssna på vad andra säger att du är bra på.
Liksom olika kroppsdelar har olika funktioner 
i kroppen så behövs personer med olika gåvor 
i gemenskapen. I smågrupper runt borden 
fick deltagarna samtala om hur dessa gåvor 
kan ta sig praktiska uttryck. Ett förslag var 
att den som fått gåvan att vara ”öra” är någon 
som orkar lyssna och visa intresse.  Den som 
fått gåvan att vara ”öga”  ser människor i sin 
omgivning. Många, inte minst äldre, kan 
känna att de inte har någon att prata med. Det 
är också oerhört viktigt i alla åldrar att man 
känner sig sedd och respekterad.
Framför allt ville Alf B Svensson denna ons-
dagsförmiddag ge råg i ryggen till pensionä-
rerna att våga tro att man har något att bidra 
med.
- I den kristna världen pratar man mycket 

om särskilda gåvor, men vi föds alla med 
naturliga gåvor som vi kan utveckla - även 
efter 65-årsdagen. Jag tror att de visas-
te människorna är pensionärer. De har 
livserfarenhet som även den mest begåvade 
unga akademikern saknar.
Alf B Svenssons besök i RPG-samlingen 
var mycket uppskattat.  RPG-styrelsen, 
som lägger programmet för höst- och 
vårtermin försöker att erbjuda ett så 
omväxlande program som möjligt med en 
blandning av föredrag, musik och utflykter, 
berättar Håkan Johansson.
- Under våren kommer vi bland annat att 
göra ett besök i den judiska synagogan 
och gå i Birgit Sparres fotspår genom att 
göra en utflykt till Gårdarna runt sjön. Vi 
kommer också ha flera besök av personer 
som har något intressant att berätta. 

”Livet har inget bäst före-datum” sa psy-
kologen Alf B Svensson när han talade för 
RPG i Fiskebäck/Önnered.

Håkan Johansson finns med i RPG-styrelsen 
och gläds över att så många kommer till 
träffarna i Equmeniakyrkan Fiskebäck.
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Den viktigaste funktionen med RPG-sam-
lingarna kanske ändå är att människor får 
träffas och dela måltidsgemenskapen, säger 
Håkan Johansson. Varje onsdag serveras en 
god soppa och senare blir det kaffe och kaka.
Han tyckte att Alf B Svenssons föredrag var 
intressant och kände igen sig i mycket av 
det som sas. Efter ett långt framgångsrikt 
yrkesliv  och flera styrelseuppdrag den första 
tiden som pensionär så tystnade telefonen 
successivt.

- Det kan kännas märkligt att inte att ens 
erfarenheter efterfrågas. Generellt finns det 
en åldersnoja i det svenska samhället jämfört 
med många andra länder. Samtidigt innebär 
pensionärslivet en stor frihet. Nu finns det 
tid för annat. Och i kyrkan är ingen för gam-
mal, här finns uppgifter för alla. Kanske är 
kyrkan unik i att här träffas alla generationer 
på samma gång. 

CHRISTINA LARSSON

Måltidsgemenskapen är viktig. Soppa och kaffe med kaka finns på menyn varje onsdag. 
Här är det Ingela Larsson som serverar…

…Lennart Christiansson, Inga-Lill Albertén 
och Roy Johansson

…Stig Johansson, Elsie och Sten Hedström
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Här kan du hitta allt för ditt barn: Klä-
der, skor, leksaker, vagnar, barnmöbler, 
bilstolar, cyklar, och mycket mer.
Vill du vara med och sälja?
Lämna in fräscha saker till försäljningen 
och vi säljer dem åt dig. Du får 70% av 
förtjänsten, vi tar 30%. Allt överskott går till 
biståndsprojekt och hjälporganisationer i 
samråd med församlingens globala råd.
Så här går det till:
1) Anmäl dig fr o m 21 febr via vår hemsida 
https:/barnmarknad.fiskeback.com, så får du 

14 mars är det dags för den årli-
ga Vårbasaren i Önneredsgården.  
Fokus är hantverk, upplevelse och 
gemenskap. 
Linnea Claesson, en av de ansvariga i gruppen 
för vårbasaren, säger att man i år tydligare 
vill skapa en marknad – en mötesplats för 
hela familjen. Det blir färre lotterier och mer 
försäljning av egenproducerade varor och 
produkter.
- Dessutom tänker vi anordna en auktion där 
man kan köpa olika upplevelser, som exempel-
vis handlar om musik eller natur, berättar hon.
För barnen finns det mycket att göra den här 
dagen med bland annat fiskdamm och ansikts-
målning. Och som vanligt finns det gott fika 
att köpa. Välkomna!

LÖRDAG 21 MARS 
KL 9-13
EQUMENIAKYRKAN 
FISKEBÄCK

Vårbasar i 
Önneredsgården

ditt försäljningsnummer och mer info. Vi har 
ett begränsat antal platser så först till kvarn 
gäller.
2) Märk sakerna du vill sälja med ditt försälj-
ningsnummer och det pris du vill ha.
3) Lämna in saker i Equmeniakyrkan fredag 
20 mars kl 17.30-19. Var vänlig kom i tid.
4) Lörd 21 mars säljer vi dina prylar. Samma 
dag kl 14.45 är du välkommen att hämta 
osålda grejer som du vill ha tillbaka.
Du når oss på barnmarknad@fiskeback.com 
eller Facebook: Fiskebäcks barnmarknad
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Med blicken vänd mot både 
skapelsen och Skaparen rör sig 
Equmeniakyrkan Fiskebäck genom 
fastetiden och bjuder in till fotout-
ställning, temagudstjänster och en 
klädbytardag.

Nu är det dags igen. Fettisdagen med 
semlor från morgon till kväll utgjorde själva 
cresendot i uppladdningen inför påskfastan 
som började dagen därpå. Liksom i fjol har 
Equmeniakyrkan Fiskebäck trätt in i en 
fasta för klimatet, i år på temat Jorden är 
Din. Under fastans sex söndagar kommer 
kyrkbesökarna få ta del av gudstjänster som 
talar om förundran för skapelsen, att jorden 
är Guds, en gåva till oss och att det är en 
skadad planet vi bor på. I gudstjänstserien 
utmanas besökarna att fundera över hur 
lärjungaskapet återspeglas i förhållningssät-
tet till skapelsen. 
Under fasteperioden kan kyrkbesökarna ta 

Förundran – i bild och ord

del av en fotoutställning där såväl hob-
by- som proffsfotografer deltar. Bilderna 
skildrar naturen både i närområdet och 
fjärran bort från Fiskebäck. Tillsammans 
ger de en bred bild av det skapade, allt 
jorden erbjuder oss att se, uppleva och 
förundras över. Från påskdagen och framåt 
kommer fotografierna från utställningen 
finnas för försäljning och intäkterna går till 
Equmeniakyrkans trädplanteringsprojekt i 
Kongo-Brazzaville. 
Earth hour infaller i år lördagen den 28 
mars. Equmeniakyrkan Fiskebäck upp-
märksammar det med föredrag, middag och 
en gudstjänst under rubriken Jorden är nu. 
Under timmen då alla lampor släcks i den 
miljömanifestation Earth Hour är firas en 
stilla gudstjänst där lågorna från stearinlju-
sen får lysa upp rummet. Evangelisten Lena 
Bergström, med djupt engagemang i klimat-
rörelsen, talar under kvällen på temat. Som 
vanligt i Equmeniakyrkan Fiskebäck är alla 
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välkomna och ingen föranmälan behövs. 
Hur kan fastan bättre avslutas än med en 
festgudstjänst? Fyrtio dagar, där många har 
valt att avstå något, är till ända och påskens 
budskap står i centrum. Jesus, död på korset 
och på den tredje dagen uppstånden från 
döden. I påskundret sker något definitivt 
och hela skapelsen kan ana storheten i den 
nya dagen som gryr. Jesus gör allting nytt, 
berättar Bibeln, och det finner Equmenia- 
kyrkan Fiskebäck värt att fira. Ett något 
ovanligt, men för fastan talande, inslag i 
anslutning till gudstjänsten är en klädbytar-
dag, där alla besökare får delta. Upplägget 
är sådant att man tar med sig 1-3 hela och 
rena plagg som lämnas in före gudstjänsten 
och efter den kan man botanisera bland 
det inlämnade och få med sig lika många 
plagg hem som man tog dit. Omsorgen om 
skapelsen får tydligare konturer i handling-
ar som dessa. 

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

Mars
9/3  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  

 och Gemenskap.

10/3  Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården 

11/3  Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
 12:00 RPG Jag hade en dröm. Jan  
 Erixon sjunger och kåserar.  
 19:00 Församlingskören. Lina Mark- 
 lund. Önneredsgården 

12/3  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården

K A L E ND E R

14/3  Lör 10:00 Vårbasar. Önneredsgår- 
 den 

15/3  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Jorden Guds gåva. Ps.104. Peter  
 Baric. Sång och musik av Carl Eks- 
 mo m.fl. Barnkyrka.

16/3  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.

18/3  Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
 12:00 RPG Tubakvartetten musicerar. 

Vi vill vi hjälpa till att underlätta 
vardagspusslet! Alla onsdagar 
mellan sportlov och påsklov (19 
feb – 1 april)  fixar vi därför midda-
gen i samband med barnkörernas 
övningar och Konfirmationsläs-
ningen i Equmeniakyrkan Fiske-
bäck! Det går även bra att komma 
om man inte har några barn i 
dessa grupper.

Vi lagar en barnvänlig måltid dit du och ditt 
barn/ungdom är välkommen mellan kl. 17-
17.45. Efter maten kommer det att finnas kaffe 
till den som väntar kvar!

Anmäl dig gärna till info@fiskeback.com se-
nast måndagen i den vecka det gäller. Där 
meddelar du också om du äter vegetarisk kost 
eller har någon allergi.

Betala på plats 20 kr vuxen & 10 kr barn

Vi fixar middagen!
PASTAKYRKAN
onsdagar kl. 17
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Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

19/3  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

21/3  Lör 09:00 - 13:00 Barnmarknad.       
 12:00 Andakt Åkerhus. Anton  
 Ahlmark. Sång av Annmargret  
 Karlsson. Åkerhus 

20/3 Fre 20:00 Gud <3 GBG på Nimbus  
 med Lydia Mörling

22/3  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Jorden är skadad. Mark 16:14-ff. Da- 
 niel Demming. Sång och musik av  
 Lina Marklund & Gospelkör. Barn 
 kyrka.  

23/3  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

24/3  Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården 

25/3  Ons 12:00 RPG. Vad gör Elvis i  
 Fiskebäck? Anders Göthborg och  
 Claes Westerdahl.   
 19:00 Församlingskören. Lina Mark- 
 lund. Önneredsgården 

26/3  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

28/3  Lör 18:30 Föredrag om klimatet.  
 Lena Bergström.   
 20:30 Earth hour med nattvard.  
 Jorden är nu. Lena Bergström. Sång  
 och musik av Eleonor Ackeby.  

29/3  Sön 11:00 Festgudstjänst. Jorden  
 är din. Matt 6:10. Anton Ahlmark.  
 Sång och musik av Popcorn och  
 Manna. Klädbytardag.  

30/3  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap. 

April
1/4  Ons 12:00 RPG. Judiska invand- 

 ringen till Göteborg. Karin Brygger.  

2/4  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

5/4  Sön 11:00 Gudstjänst med natt- 
 vard. Palmsöndag - Vägen till kor- 
 set. Jes.56:6-8. Daniel Demming.  
 Sång och musik av Hannah Venn- 
 man m.fl. Barnkyrka.  

6/4  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

7/4  Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården 

8/4  Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
 12:00 RPG. Inför påsken med Gläd- 
 jeskaparna.  

9/4  Tor 19:00 Skärtorsdag med natt- 
 vard. Det nya förbundet. 2 Mos 12:1- 
 14. Anton Ahlmark o Peter Baric.  
 Sång och musik av Britt-Marie och  
 Bert-Gunnar Hermansson 

10/4 Fre 11:00 Långfredagsgudstjänst.  
 Korset. Jes 53:1-12. Peter Baric.  
 Musik Markus Rubensson.

12/4  Sön 11:00 Gudstjänst. Kristus är  
 uppstånden! Matt 28:1-8-20. Daniel  
 Demming. Sång och musik av Lina  
 Marklund med flera. Barnkyrka.  

13/4  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

15/4  Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter  
 Baric.     
 12:00 RPG. Charles i södra skär- 
 gården och gamla Långedrag. Roy  
 Johansson.  

16/4  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

17/4 Fre 20:00 Ungdomsgudstjänst.  
 Daniel Demming. Sång Rossängs.

18/4  Lör 12:00 Andakt Åkerhus. Peter  
 Baric. Sång av barnkören Popcorn. 

19/4  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Påskens Vittnen. Sak 8:6-8. Johanna  
 Buller. Sång och musik av Marcus  
 Rubensson med flera. Barnkyrka.  

20/4  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

21/4  Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården 

22/4  Ons 09:00 RPG. Vårutfärd till  
 gårdarna runt sjön. Anmälan.  
 19:00 Församlingskören. Lina  
 Marklund. Önneredsgården
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Platsen är Equmeniakyrkan Fiskebäck när inget annat anges.
För eventuella förändringar se kalendern på vår webbsida www.fiskeback.com

23/4  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

26/4  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard 
 Den gode Herden. Jer 23:3-8. Anton  
 Ahlmark. Sång och musik av försam 
 lingskör under ledning av Lina Mark 
 lund. Barnkyrka.

27/4  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

29/4  Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
 12:00 RPG. Hur trivs du däruppe  
 egenligen. Eivor Bryngelsson. 

Maj
3/5  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  

 Vägen till livet. Joh 13: 31-35. Daniel  
 Demming. Sång och musik av Carl  
 Eksmo med flera. Barnkyrka.  

4/5  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

5/5  Tis 10:00 Sy för Missionen. Önne- 
 redsgården 

6/5  Ons 11:00 Bibel och Bön. Peter Baric. 
 12:00 RPG. Korsdraget.  

7/5  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

10/5  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Att växa i tro. Gal 5:13-18. Peter  
 Baric. Sång och musik av Janschie  
 Börjesson m.fl. Barnkyrka.  

11/5  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

12/5  Tis 10:00 Packning för Missionen.  
 Önneredsgården 

14/5  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

16/5  Lör 12:00 Andakt Åkerhus. Inger Hjer- 
 tén. Sång och musik av Britt-Marie  
 och Berth-Gunnar Hermansson.  
 Åkerhus 

17/5  Sön 10:00 Gudstjänst med kon- 
 firmationsavslutning. Anton Ahl- 
 mark. Sång och musik av Lina  
 Marklund med flera.   
 12:00 Gudstjänst med konfirma- 
 tionsavslutning. Anton Ahlmark.  
 Sång och musik av Lina Marklund  
 med flera.  

18/5  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

21/5  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

24/5  Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Hjälparen kommer. Joh 16:12-15. Ing- 
 er Hjertén. Sång och musik av Sam- 
 uel och Sandra Bäckrud. Barnkyrka. 

25/5  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  
 och Gemenskap.  

28/5  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

29/5  Fre 20:00 Ungdomsgudstjänst.  
 Sång Rossängs.

31/5  Sön 11:00 Festgudstjänst. Pingstda- 
 gen. Joh 7:37-39. Peter Baric. Sång  
 och musik av SoulChildren.

Juni
1/6  Mån 18:00 PULS. Träning, Andakt  

 och Gemenskap.  

4/6  Tor 19:00 Församlingsbön. Önne- 
 redsgården 

7/6 Sön 11:00 Gudstjänst med nattvard.  
 Gud-Fader, Son och Ande. Apg 4:5- 
 12. Daniel Demming. Barnkyrka. 
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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

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

Petra & Camilla
Andersson

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

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

Välkommen önskar 
Tomas & Malin med personal

GRAFISK SUPPORT

DESIGN • TRYCK • 
DISTRIBUTION AUGUST BARKS GATA 21

421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
TELEFON: 031-49 10 05
INFO@GRAFISKSUPPORT.SE
WWW.GRAFISKSUPPORT.SE
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Klangfärgsgatan 14, 426 52 V. Frölunda
031–691030 Fax 691031
www.assmundsons.se

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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