
Hösthälsning från Musikrådet!  - GLÖM INTE !  
 

- Äntligen! Nu är vi igång igen! 
Här kommer några rader med några påminnelser  
om allt spännande som väntar i höst, advent och senare i Jul…  
 

Barnkörer  & Fiskebäck Soulchildren – har startat! 
 
Nyfiken – och vill veta mer?  
På hemsidan finns allt eftersom uppdaterad information om vad som händer samt kontaktpersoner till 
alla våra olika åldersindelade barn- & ungdomskörer. Tveka inte att höra av Dig! Har du frågor kan du 
alltid maila niklas.ekberg@fiskeback.com så slussar vi dig vidare till rätt person.  
Barnen möts på onsdagar med start kl 18.00 för Popcorn & Manna och Soulchildren möts på utvalda 
fredagar kl 17:45 enligt deras körschema.  
EXTRA ! Du behöver inte komma hungrig – nu säger vi välkommen tillbaka till Pastakyrkan igen – anmäl dig vi hemsidan! 
 
Söndag 16/10 – Höstfest & Konsert !     
 
”HÖSTFEST” en tradition – i år med finbesök & konsert kl 17.00.  
Ett välkänt radarpar gästar oss i höst – vi är glada över att  
kunna hälsa Lars Mörlid & Peter Sandwall välkomna till vår kyrka.  
- Ta med en vän men kom i god tid – vi gissar fullsatt denna afton! 
 
Fiskebäck Soulchildren – körfestival i Norge 21-23 oktober ! 
 
Äntligen är det dags för avresa!  
I oktober bär det av till Oslo för våra ”Soulisar” och en upplevelse 
av stora mått! Fiskebäck Soulchildren deltar då i en stor 
internationell Körfestival - The International Soulchildren 
Festival – med flera tusen röster från både Europa & USA.  
En upplevelse som garanterat kommer att sätta spår och även ge  
”eko på hemmaplan” framöver. Stort Tack till er som bidrog till 
vår ”reskassa” i vår stödkonsert!  - Bed gärna för vår resa!  
 
Höstens Körbesök & Körprojekt – se även nästa sida! 
 
Söndag 30/10 kl 18.00 Gospelmässa tillsammans med JAVA GOSPEL under ledningen av Pernilla 
Sandahl – ett dukat nattvardsbord och en viktig rastplats i höstmörkret. Mer info se hemsidan. 
Fri entré - frivillig gåva. - Välkommen!  
 
Körprojekt – ”Vi sjunger tillsammans i ADVENTSTID & JULETID …” 
Mer information på nästa sida! 
 
V.g vänd!   Mer information på väg… ! 
 



Församlingsdagen 2022

En församling i förändring, för att möta framtiden

Bobergsgården 8:e oktober
Anmälan på hemsidan

Vilka är vi nu och vilka vill vi vara? 
En dag för att mötas, drömma,

skratta, glädjas, reflektera 
och se framåt.

Dags att öva för

LUCIATÅG När?
6, 13, 20, 27 november samt 
4:e december.

Var?
I Equmeniakyrkan Fiskebäck.

För vem?
För dig som går på högstadiet 
och gymnasiet.

Anmälan?
Görs senast den 5:e november. 

Länk till anmälan finns på 
hemsidan.

Höstens Körbesök – Konsert - Körprojekt –  del 2 
 

Måndag 7 november – KONSERT - MISSA INTE – det ryktas om ett oväntat finbesök…  
Konsert i samarbete med Erikshjälpen – Mer info - hemsidan! 
 
 

Lördag 12/11 kl 18.00 - KONSERT - MISSA INTE - GOSPELKONSERT med VASA GOSPEL* från 
Stockholm under ledningen av Mikaela Häger – stort band och garanterat Gospelgung! –  
- Välkommen! 
 
Söndag 13/11 kl 11.00 Gudstjänst med Ida Maria Brengesjö & VASA GOSPEL, Mikaela Häger m fl  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag 18/11 Julstugan  - mer info – se hemsidan  
 

Körprojekt # 1 – ”Vi sjunger tillsammans i Adventstid…”  
Första Adventsgudstjänst - Söndag den 27/11 kl 10.00 & 12.00 ( dubbla gudstjänster ! )  
Övning: två onsdagar Datum: 9/11, 16/11 och 23/11 kl 19.00-21.00. blandad Adventsrepertoar.  
- Noter i förväg? Maila niklas.ekberg@fiskeback.com 
 

Söndag den 4/12 kl 18.00 - Adventskonsert med Lars Mörlid & Peter Sandwall 
 
Söndag 11 december kl 18.00 – LUCIAKONSERT - MISSA INTE – mer info se hemsidan!   
- Är Du Tonåring och vill vara med i Luciatåget? Kontakta maria.davidsson@fiskeback.com  
 
Körprojekt # 2 – ”Vi sjunger tillsammans i Juletid…”    
JULKONSERT lördag den 17/12 kl 18.00 – mer information kommer!  
Övning: tre onsdagar Datum: 30/11, 7/12 & 14/12 kl 19.00-21.00.  
- Är Du intresserad av att vara med i en mindre Gospelkör den 17/12?  
Kontakta projektansvarig: Agneta & Marcus Rubensson marcus.rubensson@gmail.com 
 

Varma hösthälsningar / ”Musikrådet” 
    
Mvh Niklas Ekberg      
Mobil: 0734-290497, niklas.ekberg@fiskeback.com 
Equmeniakyrkan Fiskebäck  

     


