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Ljuset lyser i mörkret 
och mörkret har inte 
övervunnit det
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änk att det snart är jul! Jag tror att 
det är flera av oss som länge sett fram 
emot att återigen låta julmusiken få 
flöda ur högtalarna, att sätta in jul-

skinkan i ugnen och fylla sitt hem med nära 
och kära. Julen är en högtid som byggs på 
gemenskap, att få träffa unga och gamla släk-
tingar och vara tillsammans. Men hur blir 
det i år? Kommer vi att kunna fira jul med 
alla släktingar, kommer vi kunna sjunga med 
i Chris Reas Driving home for Christmas när 
vi faktiskt är på väg hem till en annan del av 
landet och hur blir det med det traditions-
enliga julbordet? Kan det bli av? Hur löser vi 
det här? Vad säger Tegnell?!

Det är mycket som vi inte kan veta inför 
den här julen. Det kan vara jobbigt eftersom 
julen ofta består av traditioner och att göra 
det vi alltid har gjort, men det finns en sak 
som är säker, det är att julen 2020 blir en 
annorlunda jul. Det är mycket som har 
förändrats.

Men detta är inte den första annorlunda 
julen. För två tusen år sen, i ett stall i den 
lilla staden Betlehem hände någonting som 
skulle förändra allt. För Maria och Josef, 
herdarna som kom dit och åsnan som stod i 
hörnet blev det en totalt annorlunda jul. Den 
där första julen när Jesus föddes till den här 
världen.

Ljuset trädde in i mörkret och hoppet kom 
in i världen. Det hoppet har ett namn - Jesus. 
Under julen kliver Gud in i historien på 
ett konkret sätt. Varför gör han det? För att 
Guds kärlek ska bli synlig för dig och mig.

När jag tillbringat tid i USA har det varit 

JUL MED HOPPET
I CENTRUM ÄVEN I ÅR

ANTON AHLMARK
Ungdomspastor 

T vanligt att folk har en magnet på kylskåpet, 
ofta sitter den kvar efter julfirandet. Jag 
tycker det är en skön magnet för den tar bort 
mycket av stressen och pressen att skapa det 
perfekta julfirandet. På magneten står det 
”Jesus is the reason for the season”. Det är 
ju faktiskt så. Det är på grund av Jesus som 
vi firar jul och det är tack vare Jesus som vi 
firar jul. Jag tror att det hoppet som Jesus 
vill förmedla och förkroppsliga kan bära oss 
genom den stundande julen, en jul som inte 
blir lik någon annan.

Men även om mycket är annorlunda, så finns 
det mycket som vi känner igen. Vi kommer 
fortfarande sjunga julpsalmer och sånger, vi 
kommer läsa julevangeliet och Julstugan får 
en ny form. Vi kommer hitta nya sätt att låta 
hoppet stå i centrum. Välkommen att fira en 
annorlunda jul med oss i Equmeniakyrkan 
Fiskebäck.
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Sången och musiken särskilt viktig i svåra tiderSången och musiken särskilt viktig i svåra tider

Det är svårt att tänka sig advent 
och jul utan sång och musik. I år 
måste dock de traditionella guds-
tjänsterna och konserterna i kyr-
kan se annorlunda ut. Men sjunga 
tillsammans ska vi, lovar Niklas 
Ekberg, ny musikledare i Equmeni-
akyrkan.

Niklas Ekberg har en lång erfarenhet som 
musikledare och vet hur viktig sången och 
musiken är för att skapa gemenskap. Inte 
minst i gudstjänsterna i välfyllda kyrkor.

- Vi önskar att vi skulle kunna ha en fullsatt 
kyrka på första advent och vid julkonser-
terna – så som det brukar vara. Så blir det 
inte i år, men det kan bli bra ändå. Vi ska 
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Sången och musiken särskilt viktig i svåra tiderSången och musiken särskilt viktig i svåra tider
Kyrkan blev, som för många musiker, en 
plats där han fick praktisera och utöva 
sin musik. Så småningom blev det flera 
musikutbildningar, på folkhögskola och 
musikhögskola och senare även en master 
i dirigering vid Azusa Pacific University i 
USA. Parallellt med musiken har han äg-
nat sig åt teologistudier och har haft flera 
olika tjänster i kyrkans tjänst genom åren.

De senaste 20 åren har familjen Ekberg, 
som förutom Niklas består av hustrun 
Ingela och de tre barnen Pauline, Elvira 
och Philip, bott i Fiskebäck. Men aldrig 
tidigare har han haft så nära till jobbet 
som nu med bekvämt cykelavstånd från 
bostaden i Bratthammar.

- Här trivs vi och det känns som en fördel 
att redan ha ett kontaktnät när man börjar 
en ny tjänst. Det finns många duktiga 
musiker och sångare i Equmeniakyrkan 
och många redan väl fungerande grupper. 
Församlingen har en mycket god grund 
som jag är glad över att få bygga vidare på.

Till våren ser han särskilt fram mot en 
serie gudstjänster med utgångspunkt i 
välkända och viktiga sånger. ”Sånger som 
bär” blir temat och den röda tråden.

- Sången och musiken binder oss samman. 
Särskilt i år kommer vi att märka vad som 
är viktigt för oss. I svåra tider har musiken 
alltid haft en särskild betydelse. Så tror jag 
att det kommer att bli den här julen också.

CHRISTINA LARSSON

göra vårt yttersta för att få till bra och fina 
gudstjänster och konserter, lovar han.

Det har putsats och ändrats på Equmenia-
kyrkans advents- och julprogram de senaste 
veckorna. Vilka rekommendationer gäller nu? 
Hur många får komma?

- Nu har vi landat i att vi ska ha en webbsänd 
gudstjänst första advent och en webbsänd 
julkonsert 19 december. Däremellan blir det 
ett luciafirande 12 december. Men allt kan 
förändras snabbt så det är bäst att följa infor-
mationen på församlingens webb-sida.

Trots den annorlunda starten i sitt nya upp-
drag är Niklas full av entusiasm och idéer. Att 
leva i förändring är något som han är van vid. 
I hans CV finns erfarenheter som musiker 
från både Svenska kyrkan, Pingströrelsen och 
nu även i Equmeniakyrkan. Närmast bakom 
ligger en spännande tjänst som församlings-
musiker på Näset, Västra Frölunda pastorat.

- Jag kände att jag ville vidareutbilda mig och 
blev under våren antagen till Svenska kyrkans 
kantorsutbildning i Hjo. När möjligheten 
samtidigt öppnades för en kombinerad tjänst 
i Equmeniakyrkan som vikarierande musik-
ledare blev steget naturligt. Jag var redo för 
något nytt efter tretton år i Svenska kyrkan.

Niklas är född i en musikalisk familj. Hans 
morfar var den legendariske kyrkosångaren 
Einar Ekberg. Niklas följde tidigt med sina 
föräldrar till kyrkan, men hade svårt att sitta 
still. Men när han kom hem kunde han spela 
sångerna han hört i kyrkan på gehör.

- Mamma insåg att intresse fanns och jag fick 
snart bra lärare både i kommunala musikskolan, 
men också i frikyrkans musikvärld, berättar han.
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Från diakon till pastor, med ena 
foten i Equmeniakyrkan Fiskebäck, 
den andra på Räddningsmissionen 
och ett hjärta som slår för Sopp-
mässan i Matteuskyrkan. Här är 
Eva Erlandsson.

Efter några år som diakon beslutade sig 
Eva Erlandsson för att läsa till pastor vid 

Evas hjärta brinner för de fattigaEvas hjärta brinner för de fattiga

Teologiska Högskolan vid sidan av arbetet 
på Räddningsmissionen.

- Jag ville ha en utbildning och en roll som 
passar bättre in på det jag gör.Mellan teolo-
gistudierna och ordinationen till pastor gör 
man något som kallas vägledningsår - en tid 
med handledning i yrkesutövningen. Det är 
lite som en AT-tjänst, förklarar hon.

Det är så Eva har hamnat i Equmeniakyr-
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Evas hjärta brinner för de fattigaEvas hjärta brinner för de fattiga
kan Fiskebäck. Hon uppskattar att vara med i 
ett arbetslag i en kyrka, gillar att få brottas med 
bibeltexter inför predikan på söndag förmiddag. 
Hon är ofta med på torsdagens kvällsgudstjänst, 
ibland som pastor, ibland som musiker.

Det var genom fritidens musicerande som hon 
och Emil Mattsson, numera direktor på
Räddningsmissionen, kom att samtala om Evas 
tankar på vad som senare skulle bli Gatukyrkan. 
Då hade de båda andra anställningar. Eva arbe-
tade som lärare på folkhögskola, och det kom att 
dröja en tid innan Räddningsmissionen med Emil 
i spetsen fick möjligheten att anställa henne.

Gatukyrkan är en del av Räddningsmissionen 
och handlar bland annat om en kristen närvaro 
på frukostcafét på Vasagatan. Många av gästerna 
vill ha samtal och stöd. En annan viktig del i Evas 
arbete är Soppmässan i Matteuskyrkan. Det är en 
kvällsgudstjänst med låga trösklar och högt i tak 
som har firats nästan varje vecka i sex år. Otaliga 
människor har kommit, ätit mat, njutit av varie-
rad musik och firat gudstjänst ihop.

På frågan om vad det innebär att vara kyrka i en 
ojämlik stad, i en ojämlik värld funderar Eva ett 
slag innan hon svarar:

- Jag vet mest om att vara kyrka bland folk som 
har det ganska fattigt, och det brukar kännas 
bra. I en gemenskap där somligas sårbarhet syns 
på utsidan är det mycket lättare att själv visa sin 
sårbarhet. Det är en styrka. Varje människa har så 
många sidor.

I soppmässan möts man oberoende av bakgrund. 
Personen som varit hemlös serverar mat sida vid 
sida med studenten som levt ett välordnat liv. 
Det är gemenskap, man gör något meningsfullt 
tillsammans, menar Eva.

För Eva är det långsiktiga engagemang-
et i mässorna något som speglar hennes 
kallelse.

- Jag tänker att jag kommer att arbeta i 
ytterligare tio år innan jag går i pension och 
jag vill fortsätta leda Soppmässan under de 
år som ligger framför. När mycket i livet 
är instabilt och förändras tror jag att det 
är viktigt att det finns människor som står 
kvar, säger hon.

I höst har antalet deltagare på Soppmässan 
begränsats till 35 personer. Under våren 
och sommaren kunde man fira Soppmäs-
sor i parken utanför kyrkan, då hade man 
möjlighet att vara upp till 50 deltagare. Eva 
förklarar hur parken blev ett kyrkorum, 
där ett kors sattes upp i ett träd vars grenar 
skapade ett vackert välvt tak. Corona-an-
passningen har faktiskt inneburit en del 
positivt och vi kommer nog flytta ut igen 
när våren och värmen kommer åter. Vi har 
upptäckt hur kyrkans murar rivs när vi firar 
gudstjänst utomhus!

ANNELIE ANDERBERG

MER OM 
RÄDDNINGSMISSIONENS ARBETE

Läs gärna mer om Soppmässan och 
andra delar av Räddningsmissionens 
arbete på: 
www.raddningsmissionen.se, där även 
Eva Erlandssons mycket läsvärda 
krönikor finns
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Julgröt, lottdragning, andakt och 
gemenskap. Och trängsel. Så bru-
kar det se ut när Equmenia inbjuder 
till julmarknad. Men i år blir det en 
annorlunda julstuga.

Det har förts många diskussioner om hur 
julstugan skulle kunna arrangeras i kyrkan på 
ett Corona-säkert sätt . Slutsatsen blev att det 
inte går. I år blir det istället en digital julstuga.

Julstugan blir digitalJulstugan blir digital

- Vi ville verkligen att det skulle kunna gå 
att genomföra julstugan i kyrkan, men vi har 
kommit fram till att det inte är möjligt. Då 
måste vi göra det bästa av situationen och vi 
tror att vi kommit fram till en bra lösning, 
säger Inez Kristensson som är ansvarig i det 
kreativa team som arbetat fram en alternativ 
julstuga.

Bingolottos uppesittarkväll har blivit lite av 
en modell för hur julstugan 2020 ska se ut. 
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Julstugan blir digitalJulstugan blir digital
På kvällen 27 november, mellan klockan 
18 – 20, kommer det att direktsändas från 
Equmeniakyrkan. Med vår pastor Anton 
Ahlmark som konfrancier blir det en up-
pesittarkväll med gran, lottdragning, barn 
som pysslar till musik och inte minst andakt. 
Allt som normalt sker under fredag – lördag 
måste nu ske på ett par timmar.

Liksom vid vårbazaren tidigare i år kom-
mer det att vara möjligt att köpa lotter via 
instagram och betala med swish. Drag-
ningen blir i direktsändning. Det går också 
att köpa lotter på plats utanför kyrkan på 
fredagskvällen, 27 november, mellan klock-
an 16-18 och i samband med gudstjänsten 
söndagen 22 november mellan 11-13. Vid 
båda tillfällena finns även fiskebäcksbröd 
och kransar till försäljning.

Serveringen med gröten som huvudnummer 
blir alltså inte av. I alla fall inte på vanligt 
sätt. Men styrgruppen för julmarknaden har 
även här hittat en kreativ lösning: Grötleve-
rans till dörren.

Den som vill kan under veckan före jul-
marknaden beställa en ”grötkorv”, peppar-
kakor och clementiner och få det hemle-
vererat. Då går det också att beställa lotter 
till barnen. Den som inte vill ha sin gröt 
hemlevererad kan hämta den i kyrkan från 
klockan 16.

- Man kan äta sin gröt samtidigt som man 
tittar på direktsändningen från kyrkan – 
antingen tillsammans med några vänner 
eller med familjen. Vi hoppas att kvällen 

JULSTUGAN PÅ WEBBEN

Följ julstugans uppesittarkväll på 
webben: fiskeback.com 27 december 
klockan 18-20

ska bli en ”happening” som uppmuntrar till 
gemenskap, säger Inez Kristensson.

Hon har varit ansvarig för två julstugor 
tidigare men tycker att det varit svårare 
den här gången eftersom det stora enga-
gemanget från frivilliga inte varit möjligt. 
En viss osäkerhet kring tekniken finns det 
också, men under de senaste månaderna har 
den trimmats genom alla gudstjänster som 
webbsänts.

Julstugan är den ekonomiska grunden för 
Equmenias verksamhet. Nu blir det en 
utmaning att sprida budskapet om att julstu-
gan inte är inställd, utan bara sker i annan 
version, till dem som normalt inte följer 
Equmeniakyrkan i sociala medier, säger 
Equmenias ordförande Sara Kristensson.

- I vanliga fall är det svårt att missa att det 
är julstuga i kyrkan. Men så blir det inte 
i år och vi kommer att sakna alla möten, 
inte minst med föräldrar som har barn i 
vår verksamhet. Vi är angelägna om att inte 
bidra till smittspridningen i våra olika grup-
per. Därför fick det bli en digital julstuga i år.

CHRISTINA LARSSON
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Anton Ahlmark, pastor med inrikt-
ning mot barn och unga, längtar ef-
ter att restriktionerna kring Corona 
ska vara över så att fler kan delta i 
verksamheten.

Equmenias grupper har alla kunnat fortsätta 
under hösten, med vissa justeringar efter den 
rådande situationen. För tonår och upptäck-
arscout så har det inneburit en förhandsanmä-
lan för att det inte ska bli för många personer 
i lokalen.

- Det är ett stort intresse för upptäckarscout 
på tisdagar och för att kunna ta emot fler 

Dagläger istället för nyårslägerDagläger istället för nyårsläger

barn så skulle vi till exempel behöva dela upp 
scouterna i fler grupper. För att kunna erbjuda 
alla en plats behövs fler ledare, vilket vi just nu 
har brist på, säger Anton Ahlmark.

För Tonår på fredagskvällarna, som inte är en 
fast grupp, så är situationen annorlunda. Här 
brukar tonåringarna komma och gå under 
kvällen. Men så länge restriktionerna gäller, 
måste man ta upp förhandsanmälan. Om man 
inte är anmäld får man komma in i mån av 
plats.

Om maxgränsen, som tidigare aviserades, 
skulle höjas så påverkar det inte förutsättning-
arna för Equmenias verksamhet nämnvärt. 
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Dagläger istället för nyårslägerDagläger istället för nyårsläger
Fortfarande måste det finnas utrymme nog för 
att kunna hålla avstånd och dessutom gäller 
maxtalet sittande publik.

- Det känns tråkigt att behöva dra en gräns om 
det är fler som vill anmäla sig. Men så måste 
vi göra åtminstone ytterligare en tid. Vi vill 
absolut inte bidra till smittspridningen, men 
vill gärna välkomna ungdomar på fredagarna, 
säger Anton.

Nyårslägret för tonåringar, som brukar hållas 
under en vecka och vara förlagt i svenska 
eller norska fjällen, kan inte genomföras på 
samma sätt i år. Istället planeras ett dags-
läger under tre dagar med skidåkning i 
Ulricehamn och övernattning hemma. På 
kvällarna blir det samlingar i Equmenia-
kyrkan Fiskebäck där det också planeras en 
nyårsfest.

- Vi hoppas att det ska finnas snö så det går 
att åka skidor, annars hittar vi en annan 
lösning. Dagläger är det bästa vi kan göra nu 
och vi tror att det kan bli riktigt bra!

Anton hoppas att pandemin snart ska vara över, 
men Israels folk fick ju gå 40 år i öknen innan 
de kom fram till det utlovade landet, så vi får väl 
hålla ut, konstaterar han med ett leende.

- Jag ser fram mot att kunna bjuda in vitt och 
brett utan att tänka på maxgränser. Kyrkan 
är viktig som mötesplats för många barn och 
unga, inte minst för de som känner sig ensam-
ma. Här kan människor få ett sammanhang 
som de kanske saknar annars. Vi är oerhört 
glada över att så många vill delta i vår verk-
samhet och därför hoppas vi att snart kunna 
ta emot ännu fler barn och unga

CHRISTINA LARSSON

Varför har vi alltid sång och mu-
sik när vi firar gudstjänst i Equ-
meniakyrkan Fiskebäck? Sången 
och musiken är inte ett tillägg för 
att förstärka predikans budskap 
eller vacker utfyllnad i en guds-
tjänst. Sång och musik är ett av 
gudstjänstens olika språk som 
når längre än det talade ordet.

I min tjänst som omsorgspastor möter 
jag många äldre och jag har märkt att 
bland det sista som lämnar minnet så är 
det sångerna. Det är också genom sång-
erna som vi förenas och uttrycker vår tro 
och bön tillsammans.

Med start söndag den 31 januari och ytter-
ligare 6 söndagar framåt kommer rubriken 
för varje gudstjänst att vara en sångstrof 
eller sångtitel under det övergripande temat 
”Sånger som bär”. Det kommer inte att bli 
lätt att välja bland alla de sånger som finns 
och är älskade men vi som planerar hoppas 
och tror att alla som deltar antingen ska få 
känna igen just ”sin” sång eller åtminstone 
få upptäcka en ny. Välkommen att fira 
gudstjänst 2021!

PETER BARIC

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

November
20/11 Fre 20:00 Ungdomsgudstjänst
22/11 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Jag mötte Jesus när  

 jag inte ville det”. 100 platser i kyrkan, sänds  
 även via Facebook och Youtube.  Peter Baric.  
 Sång o musik av Sandra o Samuel Bäckrud.  
 Barnkyrka.

24/11 Tis 19:00 Eftertanke 
25/11 Ons 11:00 Bibelstudie och bön för daglediga.  

 Apg. 26.
26/11 Tor 18:00 Konsten att leva! Jag mötte Jesus.  

 Charlotte Rorth. 50 platser i kyrkan, sänds  
 även via Facebook och Youtube.

27/11 Fre 18:00 Julstuga via Youtube och Facebook
29/11 Sön 11:00 Första Advents Gudstjänst. Sänds  

 via Facebook och Youtube. Daniel Demming.  
 Sång o musik av Niklas Ekberg och sångare.

December
1/12 Tis 19:00 Eftertanke
2/12 Ons 11:00 Bibelstudie och bön för daglediga.  

 Apg. 27.
3/12 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst. Peter Baric och  

 Eva Erlandsson
6/12 Sön 11:00 Gudstjänst. Internationellt fokus.  

 100 platser i kyrkan, sänds även via Facebook  
 och Youtube. Daniel Demming. Sång o musik  
 av Källängens Kapell. Barnkyrka.

8/12 Tis 19:00 Eftertanke
9/12 Ons 11:00 Bibelstudie och bön för daglediga.  

 Apg. 28.
10/12 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst. Eva Erlandsson  

 och Niklas Ekberg
12/12 Lör 18:00 Luciafirande med websändning.
13/12 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Bana väg för Herren”.  

 100 platser i kyrkan, sänds även via Face- 
 book och Youtube. Anton Ahlmark och Hannah  
 Aspenes. Sång o musik Niklas Ekberg och  
 ungdomsteam. Barnkyrka.

19/12 Lör 11:00 Julkonsert - Julstämning via Face- 
 book och Youtube

20/12 Sön 11:00 Gudstjänst. 100 platser i kyrkan,  
 sänds även via Facebook och Youtube.Vi  
 sjunger in julen - Herrens moder. Eva Erlands- 
 son. Sång o musik av Carl Eksmo med flera.

24/12 Tor 11:00 Samling kring krubban. Peter Baric  
 och Niklas Ekberg.   
 23:30 Midnattsgudstjänst via Facebook  
 och Youtube. Anton Ahlmark och Niklas Ekberg.

27/12 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Guds barn”. 100  
 platser i kyrkan, sänds även via Facebook och  
 Youtube. Daniel Demming. Sång och musik.

K
A

L
E

N
D

E
R Januari

1/1 Fre 19:00 Ekumenisk bönegudstjänst i Tyn- 
 nereds kyrka

3/1 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Guds hus”. Anton  
 Ahlmark. Sång o Musik av Källängens kapell.  
 100 platser i kyrkan, sänds även via Facebook  
 och Youtube.

10/1 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Jesu dop”. Peter Baric.  
 Sång o musik av Marcus Rubensson med flera.  
 100 platser i kyrkan, sänds även via Facebook  
 och Youtube.

14/1 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst.
17/1 Sön 11:00 Gudstjänst. ”Livets källa”. Eva  

 Erlandsson. Sång och Musik av Sandra &   
 Samuel Bäckrud. 100 platser i kyrkan, sänds  
 även via Facebook och Youtube. Barnkyrka.

21/1 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst.
24/1 Sön 11:00 Gudstjänst. Erik Wickstrand. Sång  

 och Musik av Niklas Ekberg.  100 platser i  
 kyrkan, sänds även via Facebook och Youtube.  
 Barnkyrka.

28/1 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst.
30/1 Lör 09:00 Basgruppsfrukost. Önneredsgården
31/1 Sön 11:00 Gudstjänst. Gudstjänst- Sånger  

 som bär. Anton Ahlmark. Sång o Musik av Carl  
 Eksmo med flera. 100 platser i kyrkan, sänds  
 även via Facebook och Youtube.

Februari
4/2 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst.
7/2 Sön 11:00 Gudstjänst. Sånger som bär.  

 Niklas Ekberg. Sång o Musik av Michael Jeff   
 Johnsson. 100 platser i kyrkan, sänds även via  
 Facebook och Youtube.

11/2 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst.
14/2 Sön 11:00 Gudstjänst. Sånger som bär.  

 Eva Erlandsson. Sång o Musik av Källängens  
 kapell. 100 platser i kyrkan, sänds även via  
 Facebook och Youtube.

18/2 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst.
21/2 Sön 11:00 Gudstjänst. Sånger som bär. Peter  

 Baric. Sång o Musik Josefine Rodenteg. 100  
 platser i kyrkan, sänds även via Facebook och  
 Youtube.

25/2 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst.
28/2 Sön 11:00 Gudstjänst. Sånger som bär.  

 Daniel Demming. Sång o Musik av Niklas  
 Ekberg. 100 platser i kyrkan, sänds även via  
 Facebook och Youtube.

28/2 Sön 13:00 Årsmöte

Mars
4/3 Tor 19:00 Kvällsgudstjänst.
7/3 Sön 11:00 Gudstjänst. Sånger som bär.  Sång  

 o Musik Amanda Kruger med team. 100 plat- 
 ser i kyrkan, sänds även via Facebook och  
 Youtube.
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Flytkläder och sjösäkerhet

tel. 031-29 00 75

Handla online 

shop.bovikmarin.se
 

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

0705-66 32 20

Vill du annonsera? Kontakta mchristina.larsson@gmail.com
13



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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Vill du annonsera? 
Kontakta mchristina.larsson@gmail.com

ICA Nära Fiskebäck
Öppet alla dagar  9-21

Mungårdsgatan 21 
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA

Petra & Camilla
Andersson

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

Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp med att handla?
• Kom till ICA Nära Fiskebäck mellan kl. 10-12 på tisdagar och/eller kl. 17-18:30 på torsdagar. 
• Stanna utanför. Kyrkornas volontärer möter er utanför butiken. 
• Ha med dig en tydlig och utförlig lista på vad du behöver ha handlat.  
• Volontärerna handlar åt dig medan du väntar utanför, och kommer ut med varorna till dig.
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Juletid

RESERVATION
Det här församlingsbladet görs när Folkhälsomyndighetens restriktioner i princip 
gör det omöjligt att ha några samlingar i kyrkan (utom för Equmenias grupper). 
Rekommendationerna gäller fram till 19 november men kan förlängas. Vi hoppas 
naturligtvis att att de kommer att lättas upp så att vi kan genomföra de planera-
de samlingarna i Juletid.
För att få exakt information om vad som gäller läs på Equmeniakyrkans hemsida: 
Fiskeback.com.

FÖRSTA ADVENTSGUDSTJÄNST
29 nov kl 11. Webbsändning

LUCIAFIRANDE
Lörd 12 dec kl 18. Webbsändning

JULKONSERT
Lörd 19 dec kl 18. Webbsändning

SAMLING VID KRUBBAN
Julafton kl 12:00

MIDNATTSGUDSTJÄNST
Julafton kl 23:30. Webbsändning


