
Hur ser vårt uppdrag ut och vad 
längtar vi efter i Redbergskyr-

kan?
Det var ett par av de frågor vi 

funderade över när vi möttes till 
församlingshelg på Styrsö. Möjligen 
var frågan om församlingens uppgift 
enklare i en tid då mänskligheten 
delades in i två grupper, nämligen 
frälsta respektive ofrälsta. Försam-
lingen tillhörde de frälstas skara som 
skulle vittna för världen utanför 
kyrkan så att människorna därute 
kom till kyrkan, tog emot Jesus och 
blev frälsta och därmed räddade för 
evigheten. Man arbetade också under 
tidspress för närsomhelst kunde Jesus 
komma tillbaka och då skulle det 
vara för sent för dem som inte var 
frälsta. Mot en sådan bakgrund blev 
församlingens uppdrag ganska tydligt 
och klart.

Men vad händer om vi inte längre 
tror på den enkla uppdelningen mel-
lan frälsta och ofrälsta. I synnerhet 
tvivlar vi kanske på att vi som män-
niskor kan avgöra i vilken grupp en 
enskild människa hör hemma? Hur 
ser uppdraget ut då?

Kan uppgiften vara att försöka 
skapa en gemenskap där alla känner 
sig välkomna där var och en kan hitta 
sin väg till tro utifrån de förutsätt-
ningar man har. Ingen tar på sig 
rätten att bedöma en annans tro eller 
uppfattningar.

Men att skapa en gemenskap där 
alla känner sig välkomna och inklu-
derade är inte så enkelt och självklart 
som det kan låta.  Frågan som var 
och en måste ställa sig är hur mycket 
jag är villig att avstå för att bereda 
plats åt andra. Kan jag förvänta mig 
att alltid bli förstådd av alla och hur 
är det med min förmåga att förstå 
andra?

Men ett par av försam-
lingens viktigaste uppgifter 
idag är dels att visa på 
möjligheten till förlåtelse 
och upprättelse. I tider då 
domarna faller hårt över de 
som begår misstag av skilda 
slag är det angeläget att det 
finns platser och miljöer där 
man kan glömma det gamla 
och börja om på nytt.

Men kyrkan behöver också visa på 
en grund som håller när så mycket 
annat vacklar och går sönder i till-
varon. Efter att ha försökt hjälpa sin 
mamma att bära frukostdisken från 
bordet till diskbänken satt treåringen 
i ett hav av krossat porslin. Men i 
handen höll han den enda mugg som 
var hel och triumferande lyfte han 
upp den och sa: ”Titta mamma, den 
höll”. För mig står detta för 
en av kyrkans viktigaste 
uppgifter idag, att lyfta 
upp det som verkligen 
håller.

Roland Ernebro

Torsdag 3 oktober 
11.00 Öppet hus RPG. Flickan från Moab, Villy Holmberg

Lördag 5 oktober
16.00 Seminarium. Arne Fritzson. Afternoon Tea

Söndag 6 oktober
11.00 Gudstjänst. Arne Fritzson. Sång av Solid Gospel

Torsdag 10 oktober 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal

Söndag 13 oktober
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång av David och  
 Kristina Engström. Nattvard

Torsdag 17 oktober 
11.00 Öppet hus RPG. ”Hörru du, du” – om konsten att   
 lyssna. Lars Wikholm 

18.00	 Fairtrade-fika.	Se	baksidan	för	mer	info

Söndag 20 oktober
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Sång av barnkören

Torsdag 24 oktober 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal

Lördag 26 oktober
18.00 Musikcafé. Se baksidan för mer info

Söndag 27 oktober
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

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

Söndag 3 november
11.00 Gudstjänst. Per Duregård 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Det som verkligen håller
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Brev från Jenny C i Ecuador 

Hej Redbergskyrkan
Ecuador är bra och vi har det bra! 

Nu har det gått 3 veckor sen vi kom hit och mycket har hänt, vi 
har lärt känna varandra på ett mycket speciellt sätt och vi har 
lärt känna en del församlingar runt omkring som vi gör helg-
praktik i. På helgpraktikerna har vi fått göra många olika saker 
bland annat arbeta med scout, ungdomar, evangelisation på 
stranden och i närområdet,  predikan och gudstjänster m.m. 
Nu har vi dragit igång med en 24-2 bön inför nästa veckas 
äventyr ut i Oriente som är lite av ett djungelområde, där ska vi 
vara i en vecka. För att ta oss dit har vi en lång bussresa fram-
för oss, på 12-18 timmar :) 

Vi kommer att bo hemma hos familjer i olika församlingar eller 
i någon kyrka, detta lite beroende på vart vi åker. 
Vad vi kommer att få jobba med i de olika församlingarna är i 
dagsläget lite oklart, men vi kommer förmodligen att få utma-
nas och växa i vilken situation vi än hamnar i. Så skönt att veta 
att Gud inte sätter oss i situationer vi inte klarar av! 

Jag vet att några av er kanske undrar hur jag mår, jag blev 
förmodligen matförgiftad och låg däckad i en vecka. Efter ett 
spännande besök hos doktorn här kom jag snabbt på benen 
igen. Nu mår jag prima och får behålla all mat på rätt sätt :)
Tack för alla böner och tankar!

Några bönemännen som ni gärna får ha med i förbön: 
- helgpraktikerna
- veckopraktiken i Oriente
- sammanhållningen på skolan
- att vi ska få hålla oss friska
- att vi ska få många nya vänner

Många kramar från Jenny och de andra här på apg29 i Ecuador

Den 10 oktober anordnas en insamlingsgala för skolungdomar 
i södra Afrika, Touch of Africa.

Församlingens kör deltar i den jättekör som ska medverka 
tillsammans	med	Star	Choir	South	Africa,	Thandowe	Mazobuko	
och Triple & Touch.

Missa inte att köpa biljetter till konserten som är i Partillebo-
Hallen i Partille den 10 oktober kl. 19. Biljetterna kostar 200 kr 
styck och säljs via Webbiljetter.se/Partille eller på tel.  
031-792 96 00.

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 på ledarexpeditionen. 
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.

Den 17 oktober smäller det!  
Fairtrade-fika challenge 2013! Hur 
många svenskar kan vi sammanlagt 
samla och fika för en rättvisare 
värld? 

Vi i Redbergskyrkan håller med lekar, 
tävlingar, massa ny kunskap om fair-
trade och såklart rättvist producerat 
fika!

Alla är välkomna, gammal som ung 
behövs om vi ska kunna slå förra årets rekord på 615 000 
fairtrade-fikande	personer!

Vill du hjälpa till med bakning eller planenering? Det tackar vi 
för! Skicka ett mejl till klara@redbergskyrkan.se

Se	även	www.fairtradechallenge.se	och	www.fairtrade.se	

Fairtrade-fika challenge 2013

Konserten Touch of Africa

Julmarknad 7 december

Lördagen den 26 oktober kl 18.00 är det återigen dags för 
Musikcafé i Redbergskyrkan.

Den här kvällen gästas vi av gitarristen Emil Ernebro (känd bla 
från SVT:s Sommarkväll), samt Leif Sunesson som kompas av 
och sjunger tillsammans med Cecilia Josefsson.

Självklart blir det servering till självkostnadspris!

Varmt välkommen till en kväll som kommer att värma i höst-
mörkret!

Musikcaféet 26 oktober

Omsorgsgrupper
30 september-6 oktober  Blå
7 oktober - 13 oktober  Indigo
14 oktober - 20 oktober   LIla
21 oktober-27 oktober  Turkos
28 oktober-3 november  Brun 
4 november-10 november  Vit


