
En styrgrupp är bildad. Verksam-
heten är på god väg. Kunskap 

sprids. Nu är vi igång på riktigt! 
Snart är Redbergs-
kyrkan en kyrka 
för fairtrade!

Fairtrade betyder 
rättvis handel. 
Fairtrade är, som 
många säkert 
vet, en produkt-
märkning som 
garanterar att den 
som producerat 
produkten fått 
en lön som går 
att leva på. Så att 
arbetarens barn 
kan gå i skolan. 
Och äta lunch. 
Och sådana enkla 
och självklara 
saker. Ett fairtradecertifierat plantage 
får också en premie som ska gå till att 

utveckla lokalsamhället för arbetarna. 
Det betyder att när du köper kaffe, 
te, rosor, marmelad, kläder, fotbollar, 

socker, kakao, 
nötter eller 
något annat 
fairtrademärkt 
kan dina pengar 
bli en brunn, 
en skola eller ett 
sjukhus för dem 
som behöver 
det mest. Inte 
så dumt va? 

För att bli en 
diplomerad 
Kyrka för fair-
trade så ska vi i 
Redbergskyrkan 
inte bara köpa 
fairtradepro-
dukter. Vi ska 

också lära varandra mer, försöka 
skapa opinion och samarbeta med 

andra som vill åt samma håll som vi. 
Men framförallt ska vi reflektera över 
medmänsklighet. Över vårt ansvar 
som kristna, och som konsumenter. 
Det finns många produkter på mark-
naden som är producerade av arbe-
tande barn, produkter där arbetare 
blivit förgiftade av starka kemikalier, 
eller företag där arbetarna förbjuds 
att engagera sig fackligt. Detta är 
kanske inte det första du tänker på 
när du lägger en vara i kundvagnen, 
men anamma då vanan att stanna 
upp och tänka ett varv till. Väg de 
extra kronorna mot den goda nyttan. 
Värdera ditt välbefinnande 
gentemot någon annans 
livskamp. Titta efter fair-
tradesymbolen en extra 
gång. Tanken tål att tänkas 
igen och igen: Vad hade 
Jesus handlat?   
 
 
Klara Holmin

Lördag 2 november
11.00 Alla Helgons dag.  Gudstjänst med ljuständning.

Söndag 3 november
11.00 Gudstjänst. Per Duregård 

Torsdag 7 november 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal

Söndag 10 november
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård. Sång av   
 Kören samt Katarina och Olof Torgersson

Torsdag 14 november 
11.00 Öppet hus RPG. ”Red Cross and Iron Cross – en   
 berättelse om en märklig man”. Helle Lindblad

Söndag 17 november
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång av Karin Carlson.   
 Församlingsmöte efter gudstjänsten. Insamling till  
 equmenia, se baksidan för mer information. 

Torsdag 21 november 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal

Söndag 24 november
11.00 Gudstjänst. Klara Holmin. Helig Fred. Scouterna   
 medverkar

Torsdag 28 november
11.00 Öppet hus RPG. Bokprat. Bengt Tonnvik

Söndag 1 december
11.00 1: a advent Gudstjänst. Per Duregård. Sång av   
 Kören och Barnkören

Torsdag 5 december
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal

Lördag 7 december
10.00 Julmarknad. Se baksidan för mer information
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Vad hade Jesus handlat?



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

Pastor:
Roland Ernebro 031-16 32 45, roland@redbergskyrkan.se

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

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg, Torbjörn 
Eklund och Per Duregård. Manusstopp 26 november. 
Innehåll skickas till redaktion@redbergskyrkan.se

Mer info finner du på kyrkans webb: www.redbergskyrkan.se
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Läs Redbergsbloggen på nätet
På vår nya hemsida www.redbergskyrkan.se finns Redbergs-
bloggen där församlingens medarbetare bloggar varje vecka. 
Gå gärna in och läs. På hemsidan får du också information om 
det senaste som händer i kyrkan. 
 
Har du tips eller 
synpunkter - skriv 
gärna till redak-
tionen. 
redaktionen@red-
bergskyrkan.se 

Om du som ledare eller annan 
funktion i församlingen vill 
kunna redigera eller adminis-
trera en undersida, maila till 
info@redbergskyrkan.se

Redbergskyrkan kallar till församlingsmöte den 17 november.
Direkt efter gudstjänsten.  Agenda meddelas senare. 

Den 7 december kl. 10-14 blir det 
en härlig julmarknad i Redbergskyr-
kan. Kl 14 startar auktionen. För att 
den ska bli succé måste vi ha fina 
grejer och ropa ut. Så börja redan 
idag att rensa i skåp och lådor! I 
garderoberna finns nog kläder för 
second handförsäljningen också. De 
kan lämnas i snickeriet. Vi behöver 
också hemproducerat - bakverk, 
bröd och sylt/saft. Listor kommer inom kort på  
anslagstavlan för dig som vill bidra. Vi behöver dig för att 
skapa östra Göteborgs bästa julmarknad!

Anmäl till  
Margareta Blomgren, margblom@gmail.com, 0737-606073

Ulla-Carin Carlson, ulla-carin.carlson@ostra.goteborg.se,   
070-555 11 21 

Jonatan Östman, jonatan.ostman@icloud.com, 0703-750104

Katarina Hallingberg, katarinahallingberg@gmail.com, 0708-
224805.

Redbergskyrkans Unga 
kommer att sälja granar till 
stöd för arbetet bland barn 
och unga i Redbergskyrkan. 
Vi startar lördagen 7  
december. 11 - 22 decem-
ber har vi försäljning varje 
dag. I slutet av november 
sätter vi upp ett gran-
schema i kyrkan, där du kan 
teckna dig för granförsäljn-
ingspass. 

Granförsäljningen är inte 
bara ett sätt att få in pengar utan ett tillfälle att träffa folk och 
ge information om gudstjänster, aktiviteter i kyrkan m m.

Julgransförsäljning

Julmarknad 7 december

I samband med gudstjänsten den 17 november tar vi upp en 
insamling till equmenia. 

“Att vara ensam, är inte att vara 
stark. Vi tror att vi behöver varan-
dra för att kunna bli starka, och 
att gemenskap är en förutsättning 
för att kunna växa vidare. För att 
kunna växa som människor, som 
kristna och som världsvid kyrka, 
är vi därför beroende av Jesus, 
men också av varandra. Under 
denna insamlingsdag vill vi lyfta 
fram betydelsen av att barn och unga får ingå i ett sammanhang 
och i en gemenskap där de får växa. Årets tema är därför Växa 
tillsammans.”

Omsorgsgrupper
4 november - 10 november  Vit
11 november - 17 november  Röd
18 november - 24 november   Rosa
25 november - 1 december  Orange
2 december - 8 december  Grön 

Församlingsmöte

Utflyttad till annan församling:

Clara Vennman till Betlehemskyrkan

Församlingboken

Förvaltningsrådet har tagit beslut om att det är dags att köpa in 
ny städutrustning till kyrkan och genom Lars-Gunnar Freed är 
nu detta på gång. 

Ny städutrustning på gång

Insamling till equmenia


