
Så är julhandeln igång igen.
Årets julklapp blir en råsaftscen-

trifug, sägs det.
Skyltfönstren dignar av varor.
Tidningarna fullkomligt dräller av an-

nonsbilagor från olika företag som vill 
få oss att slå till på en ny Tv eller dator 
eller något annat så här lagom till jul.
Julhandeln spås slå rekord igen!
Samtidigt rivs koloniområdet i 

Sävenäs.
Rivningsarbetarna vittnar om hur 

bostadslösa in i det sista söker sig till 
de numera fönsterlösa och helt utkylda 
små stugorna. 
Allt för att få något slags skydd mot 

köld och isande vindar.
Och vi i kyrkorna förbereder oss 

för att åter fira hur Gud kommer till 
jorden i ett värnlöst barns gestalt.
Detta barn, vars föräldrar delar erfar-

enhet med de husvilla i vår stad.
Detta barn som hälsas som en kung 

och föräras himmelsk sång från äng-
lakörer; och som samtidigt föds till 
världen i ett stall.
På vilket sätt kan vi hylla Jesusbarnet 

så att vi inte förväxlar honom med 
någon av världens makthavare eller 
superkändisar?
Vi kan se till att handla med måtta.
Vi kan ge lika mycket pengar i bidrag 

till Göteborgs Räddningsmission, Dia-
konia och andra hjälporganisationer 
som vi köper julklappar för.
Vi kan se till att, så långt det går, 

handla Fairtrade-varor; något som 
garanterar att de som producerat varan 
får vettigt betalt och en någorlunda 
dräglig arbetsmiljö.
Vi kan köpa Kristna Freds Skyddsäng-

lar och bidra till skydd av modiga 
människorättsförsvarare, och andra 

”etiska presenter”.
Vi kan tala med våra politiker om 

att de måste se till ALLA människors 
bästa.
Säga att det är en skam för vår stads-

del att över 200 barn lever i relativ 
fattigdom.
Att det är en skam för vår stad att 

många människor är utan bostad.
Så får vi gå in i jul- och adventstid.
Med stor förväntan, med många tända 

ljus, med god mat och gemenskap.
Vi väntar på barnet som ska födas.
Vi väntar på att han en dag ska 

komma tillbaka till vår jord och 
ställa allt till rätta igen.
Vi börjar i det lilla, i vår abso-

luta närhet med att  
HANDLA FÖR FRED!

Per Duregård

Söndag 8 december
11.00 Gudstjänst med nattvard. “Guds rike är nära”. Per   
 Duregård. Hans Svensson. Sång Kerstin Strand

Torsdag 12 december 
11.00 Öppet hus RPG. Luciafirande med barnen.  

Lördag 14 december 
17.30 Redbergskyrkans Ungas luciafest

Söndag 15 december 
11.00 Gudstjänst. ”Bana väg för herren”. Roland Ernebro.  
 Marie Johansson. Sång Kerstin Ahlborg

Fredag 20 december 
19.00 Julkonsert med 5easypieces. 

Söndag 22 december 
11.00 Gudstjänst. ”Herrens moder”. Per Duregård   
 Helena-Maria Olsson. 

Tisdag 24 december
23.30 Julnattsgudstjänst. Per Duregård

Torsdag 26 december 
11.00 Gudstjänst. “Solidaritet”. Per Duregård.  
 Sanna Ingelstam Duregård

Söndag 29 december
11.00 Gudstjänst. “Guds barn”. Roland Ernebro. 

Söndag 5 januari
11.00 Gudstjänst. “Guds hus” Per Duregård. 

Söndag 6 januari
16.00 Världens fest. Mat med sydamerikainspiration 

Söndag 12 januari
11.00 Gudstjänst med nattvard. “Jesu dop” Per Duregård.

Torsdag 16 januari 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal.  

Söndag 19 januari
11.00 Gudstjänst. Emil Mattson, Göteborgs  
 Räddningsmission.  Per Duregård.  

Torsdag 23 januari 
11.00 Öppet hus RPG. Möte med Asien. Nils Sjöström.  

Söndag 25 januari
18.00 Gospelcafé. In his grace. 

Söndag 26 januari
11.00 Gudstjänst. “Jesus skapar tro” Roland Ernebro.  

Onsdag 29 januari
17.30 Öppen Kyrka. Kvällsmat, aktivitet och andakt. 

Torsdag 30 januari 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal.  
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Handla för fred



Malin vill se sina scouter växa

Ikväll är det tisdag vilket betyder scout i Redbergskyrkan.  
Malin Sunnemar har hastat från jobbet på Trafikkontoret 
där hon, med en examen i humanekologi i bagaget, nu 
arbetar på avdelningen för hållbart resande.  Lite middag 
ska slevas in innan 30-talet scouter invaderar. 

Scouting har varit en del av Malins 27-åriga liv sedan i 
tioårsåldern när hon kom med i scouterna i hemförsam-
lingen Surte.  Trots att Surte bara ligger nån mil uppåt 
Göta älv var det inte till Göteborg hon åkte på den tiden 
för att upptäcka världen.

– Nej, vi kände mer ge-
menskap med de mindre 
församlingarnas kårer i 
Älvängen, Guntorp och 
Kungälv, säger hon, och 
berättar att hon bodde 
i den del av Surte där 
det stora raset skedde på 
50-talet. 

– Alltså den säkraste delen 
eftersom raset redan in-
träffat där, ler hon.  

Aktiv i scoututbildning
Efter gymnasieåren i Ale, i den fina nybyggda gym-
nasieskolan som numera är nedlagd, gick hon på college-
linjen på SVF i Jönköping och på Mission, utveckling, 
lärande-kursen på Lidingö folkhögskola.  
  
– Under den tiden var jag inte aktiv scoutledare men 
fungerade som handledare i Ska Ut-utbildningen på 
distriktet. 

Trots alltså nästan 20 år som scout och att hon ibland 
omnämns som ”Scout-Malin” känner hon sig inte som en 
”riktig” scout. I alla fall inte som den hurtiga nidbilden 
av en sådan. Scout är inte för henne något självändamål, 
säger hon. 

– Om inte våra barn och ungdomar vill vara med i 
scout utan istället göra något annat skulle jag inte vara 
rädd att lägga ned scouterna.  För mig handlar scout om 
att många tycker om att vara med och att vi samtidigt 
kan prata om Jesus och det kristna budskapet.

Många platsar i scout
Scouting är en verksamhetsform som passar många, 
säger hon sen. De som har spring i benen får röra sig 
fritt ute i naturen och för dem som inte vill det finns det 
annat att pyssla med.

– Jag har märkt att många känner sig hemma som inte 
passar in nån annanstans, till exempel i fotbollsklubben.

Det bevisas av att många av scouterna hängt med i mån-
ga år nu och att ledargänget är stort och växande.  När 

Malin får önska för fram-
tiden vill hon att kyrkan 
inte bara ska vara en massa 
verksamhet utan något mer. 
En plats där folk får vara sig 
själva, känna trygghet och 
få möjlighet att möta Jesus.

– Men framför allt att man 
får vara den man är och 
växa som människa.  Att få 
följa en ung människa som 
utvecklas, det är det som är 
det mest fantastiska i ledar-
rollen.

Plats i församlingen
Här är det också viktigt att församlingen tar hand om de 
ungdomar som växer ur scouterna och ser till att de får 
plats i församlingen.

– Jag tycker Redbergskyrkan är rätt duktiga på det, sty-
relsen är väldigt intresserad av frågan. Men vi kan alltid 
bli bättre, säger Malin. 

Text: Katarina Hallingberg

Hon och hennes gäng är blått och lila numera och trivs som bäst ute i naturen. De lystrar till namn 
som Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare.  Vem söker vi? Kårchefen Malin Sunnemar i 
Redbergskyrkans scoutkår, såklart.  

 
 Liten nyordslista

Spårare: f d Nyingar 8-10 år

Upptäckare: 10-12 år

Äventyrare: 12-14 år

Utmanare: 14 år – 

Hjälpledare: f d ledarscout



En ny grupp har startats i kyrkan. Den lyder under 
namnet F1 

Men vad är det för 
något? Frågan går till 
Klara Holmin. 

– Gruppen F1 är en 
pratgrupp som dis-
kuterar saker som har 
med tron och livet att 
göra. Deltagarna är i 
åldern från 9:an och uppåt. Vi träffas en gång i veckan. 

Vad gör ni när ni träffas? 

– Vi pratar om ett förbestämt ämne där alla får komma 
till tals och uttrycka sin åsikt. Det är okej att provtänka 
högt och man får ändra sig hur många gånger man vill. 

Hur skiljer sig F1 från tonår? 

– F1 är en plats för alla frågor och funderingar som inte 
ryms i tonår. Det är en liten grupp där man får tänka 
tillsammans helt enkelt.  

Text: Katarina Hallingberg

F1 forum för funderingar 

Onsdagskvällar - en kravlös mötesplats

Ny matrikel för 2014
Många av er har säkert undrat om matrikeln.
Vi kommer att tillhandahålla en som är aktuell med 
kontaktuppgifter till alla församlingens medlemmar och 
indelning i omsorgsgrupper under början av 2014. 

Denna kommer att finns i tryckt version men vi jobbar 
även på att den ska bli tillgänglig via kyrkans hemsida 
genom ett personligt login.  

Församlingen fyller 130 år
2014 fyller församlingen 130 år och kyrkan 40 år. 
Datum för vår jubileumshelg är 17-19 oktober. 
Du som vill vara med och ordna inför detta kan ta kon-
takt med styrelsen. Mer information kommer. 

Till våren startar en ny verksamhet i Redbergskyrkan. Vi 
kommer att ha ÖPPEN KYRKA på onsdagskvällar!

Ungefär så här har vi tänkt oss:

17.30-18.30 Kvällsmat till självkostnadspris.

18.30-19.45 Programaktiviteteter.

Bland annat kommer en grupp att läsa Lukasevangeliet 
tillsammans. 

Aktiviteter i snickeriet. 

Du är välkommen med idéer och initiativ.  Kanske en 
matlagnings-kurs? Andra aktiviteter är under  
planering.

Det finns också möjlighet att bara vara. Sitta tillsam-
mans och prata över en kopp kaffe eller té.

19.45-20.15 Andakt.

Tanken är att onsdagskvällarna ska sjuda av liv! Och att 
det ska finnas något för alla åldrar.

Till dessa kvällar ska det vara enkelt att bjuda in folk i 
grannskapet, eller en arbetskamrat.

Men tanken är också att finna en kravlös mötesplats för 
oss som är ofta i Redbergskyrkan.

Att få äta tillsammans, men också samtala om viktiga 
saker eller göra något praktiskt ihop. Och att få mötas i 
bön kring det vi bär allra närmast hjärtat.

Första kvällen blir onsdagen den 29 januari. Skriv in det i 
kalendern redan nu!!

Vi kommer att behöva hjälp av ett antal personer som 
kan tänka sig att laga en enkel kvällsmat någon eller 
några gånger under våren. Förhoppningsvis blir vi så 
många så att detta inte känns betungande för några få!

Vi återkommer med mer information, men sprid detta på 
alla sätt du kan!

Per Duregård

Julkonsert
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Julnattsgudstjänst

Pastor och församlingsföreståndare
Per Duregård 031-788 56 04, 076-0070792   
per@redbergskyrkan.se

Pastor:
Roland Ernebro 031-16 32 45, roland.ernebro@gmail.com

Ungdomsledare: 
Klara Holmin 031-788 56 01,  klara@redbergskyrkan.se

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg, Torbjörn 
Eklund och Per Duregård. Manusstopp 25 januari. 
Innehåll skickas till redaktion@redbergskyrkan.se

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

Kyrkans anställda

Lördagen 25/1 kl 18 är det återigen dags för en musikcafé-
kväll i Redbergskyrkan.

Vi har glädjen att ännu en gång få lyssna till 
gospelkören Inhisgrace!

Gott fika kommer att serveras till självkost-
nadspris.

Varmt välkommen!

Redbergskyrkan ungas årsmöte hålles den 19 februari klockan 
18:30. Alla medlemmar och intresserade varmt välkomna! Mat 
serveras från 17:30

Kallelse

Lördag 14 december 17:30-20:30 är det dags för Redbergskyr-
kans Ungas luciafest. Alla är välkomna, stora som små! Vi äter 
gröt, dansar kring granen och har det kul tillsammans!  
Anmäl dig gärna till klara@redbergskyrkan.se

RU:s Luciafest

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

JULNATTS-
GUDSTJÄNST

i Redbergskyrkan
24 december kl 23.30 

Predikan: Per Duregård 
Sång av församlingens kör. 

Välkomna

Under våren planerar Redbergskyrkans unga att erbjuda läx-
hjälp till barn och unga i närområdet. För att kunna genomföra 
detta behövs du som läxhjälpare!  
Hör av dig till klara@redbergskyrkan.se

Läxhjälp

Gospelkonsert In his grace

RU i Redbergskyrkan har under flera år sålt gra-
nar och många har som tradition att köpa sin 
gran hos oss, inte minst kunder från närom-
rådet. Vi säljer granar för att få in pengar 
till vår verksamhet. Granförsäljningen är 
dessutom riktigt roligt. Vill du/ni vara med 
och sälja? 

Vi ledare i RU är väldigt tacksamma för 
att ni är med! Granschema finns på 
kyrkans anslagstavla.

Köp din julgran av RU

Omsorgsgrupper
9 december - 15 december  Blå
16 december - 22 december   indigo
23 december - 29 december  lila
30 december - 5 januari  Turkos 
6 januari - 12 januari  Brun
13 januari - 19 januari  Vit
20 januari - 26 januari  Röd
27 januari - 2 februari  Rosa
3 februari - 9 februari  Orange

Musikskolans avslutningskonsert, kl 18.30 den 18 december.
Servering. 

Musikskolans avslutning


