
När du läser detta har vi just 
gått in i Påskfirandet igen.

”Jesus har uppstått, hurra, hurra” 
kan vi sjunga med Margareta Melins 
ord. Och vi kan låta dessa ord och 
budskapet bakom dem sjunka in 
allra längst in i oss. Detta oerhörda, 
underbara och obegripliga.

Mysteriet.
Jesus har verkligen uppstått!
Han har besegrat dödens makt. 
Det finns ingenting att vara rädd 

för. Allt är möjligt om vi gör det i 
Jesu Kristi namn.
Så långt är allt 

bra. Ja, mer än 
så. Men: Nu är 
det resten kvar.

Vad blir kon-
sekvensen i våra 
liv av att Jesus 
har gjort detta 
för oss?  

Vad innebär det för dig och mig att 
han har uppstått och lever och verkar 
här? Knappast att vi kan luta oss till-
baka och tänka att ”vad skönt, då gör 
Jesus jobbet”. Tvärtom är det så att 
påskens budskap bör bli startskottet 
för en närmast febril aktivitet för att 
göra evangelium verkligt här i vår 
egen tid, bland dem vi möter.

Hur kan vi vila när bussresenärer 
delas upp i ”blonda/blåögda” och 
“mörkhåriga/brunögda” i olika 
bussar? Hur kan vi stillatigande åse 
hur människor med ”icke-svenskt” 

utseende 
(vad det nu 
är?!) utsätts 
för kontroll 
och misstro 
mitt ibland 
oss? Hur kan 
vi blunda när 
papperslösa 
jagas som 

grova brottslingar! Eller när romer 
som kommer hit från omänskliga 
liv i Rumänien och Bulgarien och 
tvingas tigga för att klara sig och 
sina barn ses som ett stort samhälls-
problem.

Jesus skulle blivit totalt vansinnig 
inför detta, det är jag övertygad om! 
Han som totalt fördomsfritt umgås 
med dem ingen annan vill komma 
i närheten av; han som söker upp 
de allra fattigaste, de mest utstötta 
och föraktade; det är han som har 
uppstått! Det är han som lever mitt 
ibland oss. Det är han som sagt: Allt 
vad ni gjort mot en av dessa minsta, 
det har ni också gjort mot mig.
Jesus har uppstått! Hurra, 

hurra!
Låt oss nu följa honom 

ut i världen. Med öppna 
ögon och med hans 
kärlek som ideal.

Per Duregård

Onsdag 3 april
11.00   Bibelsamtal, Apostlagärningarna.  
 Ingen föranmälan

Torsdag 4 april
11.00   RPG. En göteborgare berättar. Bengt Öhnander

Söndag 7 april 
11.00 Gudstjänst med nattvard. “Påskens vittnen”. Per   
 Duregård. Sång och musik av Malte Jansson, Lasse   
 Millsvik och Bodil Hurtig Jansson, Surte 
18.00 Kvällsgudstjänst. Våga tro-teamet

Torsdag 11 april
11.00   RPG. Mitt möte med Indien.  Margareta Björn

Söndag 14 april 
11.00 Gudstjänst. “Den gode herden”.   Jenny Carlson. 
Sång av barnkören

Onsdag 17 april 
11.00 Bibelsamtal, Apostlagärningarna.  
	 Ingen	föranmälan.	Sista	träffen	för	våren.		 	 	
 Fortsättning i höst

Torsdag 18 april
11.00   RPG. Surr kring Stefan – en biodlares berättelse.   
 Stefan Hellström

Lördag 20 april
11.00   Barn- och familjedag. Se sista sidan för mer info 

Söndag 21 april 
11.00 Gudstjänst. “Vägen till livet”. Roland Ernebro.   
 Kyrkokör från Linköping 

Torsdag 25 april
11.00   RPG.	Bibelutställningen	GRÄNSLAND	–	utflykt	till		 	
 Krokslättskyrkan. Lena Forsberg

Lördag 27 april
09.00   Lördagsfrukost.  Religionsdialog och fördomar,  
 Salaams vänner

Söndag 28 april 
11.00 Gudstjänst. “Att växa i tro”.  Klara Holmin.  
 Församlingsmöte efter gudstjänsten. Val av ombud  
 till Kyrkokonferensen. 
18:00 Gudstjänst. Våga tro-teamet  
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Gudstjänster och verksamheter 

“En gemenskap där alla känner öppenhet och närhet, där individen blir sedd och är delaktig” 

Att följa Jesus



Det globala intresset en röd tråd i Amandas liv

Amanda är noga med att betona att man inte får skapa 
en falsk trygghet och att kanske inte alla måste göra som 
hon. Hon är nämligen tränad i ingripande och ickevåld 
via Kristna Fredsrörelsen. Med den störiga människan på 
spårvagnen fungerar det precis 
som med barn, förklarar hon. 
Om man säger till ett barn att 
det är bråkigt tar barnet på sig 
den rollen.   

– När personen på spårvag-
nen får blickar beter han el-
ler hon sig bara ännu värre. 
I ickevåldsstrategin ingår att 
omforma roller. Jag kan försöka 
få personen att istället för att 
attackera hjälpa mig med något 
eller bli min samtalspartner. Det 
fungerar för det mesta. 

Hon verkar så oerhört klok och 
erfaren. Med sina blott 25 år 
har Amanda hunnit med en hel 
massa, från det att hon växte 
upp i Närkes Kil, en by på cirka 
500 hushåll utanför Örebro.  En 
lantis alltså?

– Absolut, på alla sätt och vis. Vi hade inte djur men jag 
jobbade på bondgård sen jag var 15 år, med grisar och kor, 
ler Amanda, där hon sitter och äter en typisk studentmid-
dag bestående av en skål tomatig soppa och en bit bröd. 

Liten och varm församling
Familjen var med i missionskyrkan, som enda barnfamilj i 
en församling med 25-30 medlemmar. Amanda var därmed 
inte med i SMU i traditionell mening men ledde en gospel-
kör som drog fler till kyrkan. 

– Det var en otroligt välkomnande stämning i den lilla 
församlingen. Därför kände jag mig bortkommen när jag 
kom till Betlehemskyrkan i Göteborg. Det kändes som om 
jag försvann där. 

Hon kände Malin Andresen, scoutledare i Redbergskyrkan, 
sedan de gick på folkhögskola. Och på så vis kom hon till 
oss. Hon började som scoutledare och har just valts in i 
församlingens styrelse. I sommar ska hon gifta sig – med 
Jonatan Davidsson, som av en händelse också är scoutledare 
i Redbergskyrkan. 

– Jag har tagit en paus från scouterna just nu, säger Amanda 
och förklarar att hon vill ha tid både för engagemanget i 
equmenias riksstyrelse, kontakter och vänner utanför kyrkan 
och för studierna. 

Hon går sista året på den treåriga utbildningen globala 
studier. Den leder inte käpprakt till jobb. Hon har i vår 
praktiserat på miljöförvaltningen med frågor kring en håll-
bar framtid. Det är något hon gärna skulle vilja jobba med. 

Men även frågor kring integration, 
jämställdhet eller fattigdom i Sver-
ige står på listan. 

När hon berättar om sitt liv blir den 
röda tråden tydlig, från familjen 
där missionen och diskussionen 
ständigt var närvarande, via Lid-
ingö folkhögskola efter gymnasiet 
på kursen Mission, utveckling 
lärande, MUL, och resan till Kongo 
Brazzaville.  Även om hon tidigare 
tågluffat i östeuropa var det där 
hon mötte fattigdomen för första 
gången. 

Drivs av nyfikenhet
Lite överraskande säger hon ”sen 
flyttade jag till Oslo”. Men det var 
inte för att tjäna stora pengar. 

– Jag satt där på Lidingö och sökte 
jobb men var ju helt okvalificerad. 

Det fanns många aupairjobb och jag tänkte att det måste 
vara världens tråkigaste jobb. Samtidigt vet man ju inte sånt 
om man inte provat…

Den inställningen – att låta sig styras av nyfikenhet och 
inte hindras av sina förutfattade meningar – verkar driva 
Amanda i livet. Ett exempel är aupairjobbet i Oslo. Hon 
hamnade hos en lite familj i en liten lägenhet och tog hand 
om familjens ettåring och en ettåring till. Det var verkligen 
inte alls ett urtrist jobb.

– Jag hade otrolig tur. Det var en fantastisk familj som jag 
blev en del av. Det blev också en nyttig erfarenhet både att 
arbeta med barn och att få ett så stort ansvar.

En liknande händelse var när Amanda efter hemkomsten 
från Norge tackade ja till en anställning som ungdomsledare 
i Årjäng. Hon ville minst av allt bli ungdomsledare. Hon 
var till och med skeptisk till ungdomsverksamhet i kyrkan 
eftersom hon på högstadiet hade en hel del klasskompisar 
som var med. 

– Det var personer som inte betedde sig bra mot andra. De 
representerade en frikyrkokultur som jag tycker är svår att 
hantera, med mycket prestige och starka hierarkier. Efter-
som jag själv var uttalat kristen kändes det hemskt att bli 
förknippad med dem. 

Som många av oss andra brukar Amanda Östman skanna av resenärerna när hon går på en 
spårvagn.  Skillnaden är att hon sätter sig bredvid den person som alla undviker, den som kanske 
kommer att orsaka problem. 

 – Det är ett sätt att ha kontroll. Jag ser om det händer något och kan agera ifall det smäller till.

Foto: Ida Blomdahl



Gud gav besked
Hon gick och värkte på sitt beslut inför ungdomsledarska-
pet. Sommaren kom och hon våndades fortfarande över att 
hon inte kände någon glädje inför sitt uppdrag. Så åkte hon 
på Hönökonferensen. 

– Jag var nästan arg på Gud: ”Nu måste du visa mig om jag 
ska göra detta eller inte”. Men när jag bad där fick jag ett 
otroligt lugn. Det blev helt klart att jag skulle göra detta och 
jag gick in i arbetet med tillförsikt. 

Två år blev det i Årjäng. Tufft men helt fantastiskt, säger 
Amanda. En ynnest att få ha som jobb att gå på scouter och 
sitta ner och samtala med ungdomar.  Hon bodde i kyrkan 
– ”i den största bostad hon haft nån gång”, säger hon med 
ett skratt – men hon jobbade extremt mycket och hade inte 
särskilt stort privatliv. 

– De åren var bra för mitt duktiga flicka-syndrom. Där såg 
jag verkligen att hur mycket jag än arbetade så räckte det 
inte till. Jag kunde inte göra alla nöjda. Jag var tvungen att 
se mig som ett redskap och sluta prestera i samtalet med 
ungdomarna. Men det var otroligt svårt att överlåta till Gud 
att se till att det blev ett bra samtal. 

En annan sak hon lärde sig var att lyssna. Hon har alltid 
haft väldigt bestämda åsikter, säger hon, men det var nyttigt 
att märka som kaxig 20-åring att det fanns andra åsikter att 
ta hänsyn till och att hennes egna inte alltid kunde styra. 

Hon fick också klart för sig att hennes kall inte är att arbeta 
i en kyrka. 

– Dit vill jag gå och fylla på, inte vara anställd, säger 
Amanda. 

Från Årjäng till Betlehem
Från Årjäng till Betlehem på Västbanken. Där var Amanda 
equmeniapraktikant och arbetade på en skola med barn som 
hade läs- och skrivsvårigheter men också ADHD, Aspergers 
och olika grader av autism.  Hon arbetade också i Jerusalem 
på ett palestinskt befrielseteologiskt centrum som var aktivt 
i fredsfrågan. 

Det året blev oerhört betydelsefullt. Det var en konstig 
känsla att känna sig trygg och hemma samtidigt som muren 
fanns tätt inpå. 

– Konflikten var otroligt närvarande. Jag är fascinerad över 
att människorna som bor där står ut. Men de lär sig att 
klara vardagen och det gjorde ju jag också. Men jag kunde 
åka till Jerusalem eller Döda havet – eller hem. De har 
ingenstans att fly. 

Hon berättar om ett kamratgäng av palestinier och vo-
lontärer. De träffades varje måndag och åt mat tillsam-
mans. ”En oas mitt i allt” säger Amanda. Under våren blev 
situationen tuffare och det avspeglades i gänget. Någon blev 
sjuk, en annan råkade ut för ett bombattentat, en palestinsk 
vän försvann och var borta i flera dygn.

– När ”familjen” som vi byggt upp drabbades blev det väl-
digt tufft. Jag kände mig inte rädd, inte för min egen skull, 
utan för andras. Man lär sig otroligt mycket om sig själv i 
sådana situationer. Jag märkte att jag i krissituationer blir 
väldigt lugn, oerhört fokuserad och handlingsbenägen. Sånt 
är bra att veta. 

En aktiv kraft i samhället
Det för oss tillbaka till där vi började. Spårvagnen, där 
Amanda verkade så orädd. Det är resan till Palestina som 
gjort att Amanda nu arbetar ideellt med ickevåld och civ-
ilkurage.  Inom ramen för Salaams vänner,  ett samarbets-
projekt mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer 
för Fred och Rättvisa, ger hon workshops i skolor, försam-
lingar och vid olika evenemang. Man arbetar två och två, en 
kristen och en muslim. Nu har ett lokalt nätverk bildats i 
Göteborg för dem som utbildats inom projektet. 

Det är så hon vill se kyrkan. Som en aktiv kraft i samhället. 
Hon hoppas att i Redbergskyrkan kunna bidra med de  
erfarenheter hon har av interreligiös dialog, global  
verklighet och sociala frågor. 

– För att kunna vara synliga i samhället måste vi kanske gå 
utanför vår comfort zone. Jag vill se Redbergkyrkans om en 
del av en svensk kyrklighet som sätter ner foten när något är 
fel och är tydliga med vad vi tror på, säger Amanda. 

Tre frågor till Signe Ekström      

Hallå Signe 
som är pastorspraktikant i  
Redbergskyrkan i tre veckor.

Vem är du? 
Jag är uppvuxen i Jönköping och 
har Hovslätts missionsförsamling 
som hemförsamling. Nu går jag på 
THS, Teologiska Högskolan Stock-
holm, i Bromma och blir färdig pastor om ett drygt år. 

Vad gör du i vår kyrka? 
Jag är på VFU, Verksamhetsförslag utbildning, en sorts 
praktik med Per Duregård som handledare. Den kurs jag 
just läser på THS heter Församlingen som tolkande gemen-

skap och den handlar mycket om dop och nattvard. Genom 
att vara ute i en församling får man chans att lära mer, både 
teologiskt och praktiskt. Jag får samtala om nattvardens 
innebörd och om dopsyn och kan på så sätt bearbeta mina 
egna tankar kring detta. Det handlar också om det prak-
tiska utförandet.  Jag ska vara med och dela ut nattvard på 
skärtorsdagen.   

Vilken bild har du fått av Redbergskyrkan?
Tre veckor är en väldigt kort period. Jag kommer också att 
vara ledig över påsk eftersom det ingår. Men jag har upplevt 
att församlingen är väldigt öppen, både lokalmässigt och 
genom de människor jag mött. Många visste att jag skulle 
komma så jag har känt mig varmt välkomnad. 

Båda intervjuer av Katarina Hallingberg



Pastor och församlingsföreståndare
Per Duregård 031-7885604, 076-0070792   
per@redbergskyrkan.se

Pastor:
Roland Ernebro 031-163245, roland@redbergskyrkan.se

Ungdomsledare: 
Klara Holmin 031-7885601,  klara@redbergskyrkan.se

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg, Torbjörn 
Eklund och Per Duregård. Manusstopp 23 april. 
Innehåll skickas till redaktion@redbergskyrkan.se

Mer	info	finner	du	på	kyrkans	webb:	www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda
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Du behövs på Mer 2013
Den 6-9 juni hålls equmenias 
riksstämma Mer 2013 i Göte-
borg.  

Till detta kommer vi be-
höva masssor av funktionärer.  
Boendet kommer ske på 
Katrinelundsgymnasiet och 
där behövs det volontärer som 
kan hjälpa till köket och se till 
att	endast	behöriga	befinner	
sig på skolan mm. 

Det	finns	många	platser	att	
fylla, din insats är viktig. 

Kontakta någon i Praktiska arbetsgruppen för mer info och 
funktionsärsuppdrag! 

Köksarbete:  Fredrik Carlson:  
fredrikcarlson@hotmail.com eller 0705-57 04 33 

Boende: Torbjörn Eklund:  
torbjorn@eklunden.se eller 0736-57 61 37  

Du kan även kontakta huvudansvariga Clara Vennman och 
Stina Davidsson på riksstamman2013@gmail.com och se  
programmet	på	www.equmenia.se

Torbjörn Eklund

Den 20 april inbjuder Redbergskyrkans unga till barn- och 
familjedag	i	Redbergskyrkan.	Vi	leker,	tävlar,	umgås	och	fikar.	
Det blir gemenskap, lotteri och sångframträdanden. Tiden är 
11-14, och alla är välkomna! Scouter, tonåringar, ledare, föräl-
drar, mormödrar, vänner och församlingsmedlemmar, alla som 
vill dela gemenskapen i Redbergskyrkans unga. 

Vill du hjälpa till med bakning, planering eller något annat? 
Kontakta Ulla-Carin Carlson på 0705-55 11 21.

 Ulla-Carin Carlson

Barn- och familjedag 20 april

Om	en	stund	träffas	styrelsen	i	andaktsrummet	för	en	kort	
samling i bön innan styrelsens andra möte efter årsmötet 
inleds. Mötet skall fokusera på verksamhetsplanen och hur 
församlingens arbete skall bedrivas under det kommande året. 
Styrelsen kommer även att arbeta med verksamhetsplanen 
tillsammans med verksamhetsrådet och UR. På kvällens möte 
skall vi även diskutera frågor att skicka till Kyrkokonferensen 
och Distriktets konferens.  
Deltagare och frågor till Kyrkokonferensen kommer att tas upp 
på nästa församlingsmöte, söndagen den 28:e april.

Ekonomiansvariga i styrelsen är Magnus Lindblad och Jan  
Carlson. De ingår i ett ekonomiutskott även bestående av  
Marie Börtin Hultström från styrelsen samt Håkan Blomgren 
och Lars-Olov Karlsson vilka sköter den löpande ekonomihan-
teringen i församlingen.

Vi har även ett personalråd bestående av Lars-Gunnar Freed 
och Anna-Carin Tonnvik.

Styrelsens representant i UR är Amanda Östman. Katy  
Byhem är kontaktperson för RPG och styrelsens representant 
i gruppen för omsorgsgrupper. Christina Persson är styrelsens 
sekreterare och representant för det internationella arbetet. 
Ingela Wennman är kontaktperson för kommunikations- 
gruppen.

Jan och Lars-Gunnar drar även ett tungt lass i Förvaltnings-
rådet.

Be gärna för styrelsens arbete

Styrelsen genom Anna-Carin och Marie

Några ord från styrelsen

Omsorgsgrupper
  1 april  -  7 april  Brun
  8 april  -  14 april Vit
15 april  -  21 april Röd
22 april  -  28 april Rosa
29 april  -  5 maj  Orange

Annonsörer

Allt du behöver inom  
kristen litteratur och musik

Västra hamng. 21  Tel 031-13 63 50

info@din-bok.se      www.din-bok.se

Byggledning, Projektledning, Sprängteknik
Tel 0708-55 48 97 ragnar.carlson@euromail.se

RCN Consulting

Lördagsfrukost 27 april 
Ta chansen att vara med på en intressant lördagsfrukost den 
27 april. 

Efter en ordenlig frukost kommer samtalsämnet vara  
Religionsdialog och fördomar. 

Välkommen!

Kallelse till församlingsmöte
Redbergskyrkan kallar härmed till församlingsmöte den 28 
april efter gudstjänst. 

Vi kommer ta upp frågor angående Kyrkokonferensen och vilka 
ombud vi skall skicka dit. 

Styrelsen


