
Det är lika bra att du lär dig stava 
på dessa fyra ord.

De utgör ledstjärnan i Equmenia-
kyrkans försök att med några enkla 
begrepp fånga in hur uppdraget ser 
ut för Kristi kyrka här och nu. 
Detta gäller så väl för dem som 

verkar på central nivå, 
som för oss som finns 
på markplanet; i den 
lokala församlingen.
Under fyra söndagar 

i september: 8,15,22 
och 29, kommer vi att 
anordna temaguds-
tjänster i Redbergs-
kyrkan utifrån dessa fyra ord. En 
gudstjänst för varje ord.
Orden kan läsas i vilken ordning 

som helst, men i den ordning jag 
placerat dem i rubriken för den här 
texten, kan de också tjäna som mön-
ster för mötet med Kristus själv och 
med kristen tro.

När vi läser i evangelierna om hur 
de första lärjungarna möter Jesus, 
så ser vi hur Jesus formulerar det till 
synes enkla ”följ mig”. Så enkelt kan 
det vara idag också.
Och när väl beslutet att följa Jesus 

är fattat finns det mycket att lära om 
tron och detta leder 
till en längtan efter 
att omsätta tron i 
praktisk handling. 
Detta uttrycks i det 
sista ordet ”tjäna”.
Hur såg din egen 

väg till en kristen 
tro ut?

Jag förmodar att den liknar de 
första lärjungarnas.
Kanske tog du liksom jag en ”gen-

väg” via troende föräldrar och en  
uppväxt i en god kristen miljö. 
Kanske mognade beslutet fram inom 
dig till dess att du sökte kontakt med 
andra kristna i en församling.

Idag lever många i vårt land sina 
liv utan att vara medvetna om hur 
kristen tro som går på djupet ter sig. 
Hur den kan prägla och forma hela 
livet. Hur tron kan bära oss igenom 
de svåraste kriser och hjälpa oss att se 
meningen med livet. Och hur tron 
driver oss att omsätta den i praktisk 
handling för de utsatta nära oss och 
runt om i vår värld.
Vår utmaning, som församling och 

som kristna, är att förmedla evange-
lium i ord och handling så att fler får 
upp ögonen för vad ett kristusmöte 
kan innebära.
Så än en gång: MÖTA-

FÖLJA-LÄRA-TJÄNA är 
ledorden som visar vägen 
i våra egna liv och för vår 
kyrka.

 
  
Per Duregård

Torsdag 5 september 
11.00 Öppet hus RPG. Min livsresa, Jonas Johansson

Söndag 8 september
11.00 Samlingsgudstjänst. “Möta”  
 Per Duregård, sång av kören. Nattvard

Torsdag 12 september 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal

Lördag 14 september 
10.00 Ledardag för Redbergskyrkans unga

Söndag 15 september 
11.00 Gudstjänst. ”Följa”. Klara Holmin.  
Sång Ida Arvidsson

Torsdag 19 september 
11.00 Öppet hus RPG. Ett sångprogram med  
 Margaretakören

Söndag 22 september 
11.00 Gudstjänst. ”Lära”. Roland Ernebro   
 Sång av Andreas Tengelin

Torsdag 26 september 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal.  

Söndag 29 september
11.00 Gudstjänst. “Tjäna” Per Duregård

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

Lördag 5 oktober
16.00 Eftermiddagsseminarium. Arne Fritzson

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

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

Möta-Följa-Lära-Tjäna

Omsorgsgrupper
26 augusti - 1 september  Vit
2 september-8 september   Röd
9 september-15 september  Rosa
16 september-22 september  Orange 
23 september-29 september  Grön
30 september-6 oktober  Blå



Styrelsens satsning på onsdagskvällar: En mötesplats med livet som tema 

Det är måndagskväll i Redbergskyrkan och till tonerna 
av terminens första körövning träffas vi på kyrktorget. 
På väg in till övningen ruschar Margareta Hall förbi mot 
köket. Hon har med sig en hög med välstrukna hand-
dukar. 

 – Jag såg att de var smutsiga och tog hem dem och tvät-
tade, förklarar hon. 

Det blir en väldigt passande inledning till intervjun då 
Marie säger: 

 – Det är otroligt många som gör praktiska saker i för-
samlingen, sånt som bara händer och sker. Nu när jag 
blivit mer involverad har det blivit så tydligt. 

Anna-Carin håller med. 

 – Man tror kanske att det är några få som gör allt, och 
det är klart att det finns en del som är jätteaktiva. Men 
det är många som bidrar och varje liten del är viktig för 
helheten. 

Saknas kraft för musikskolan

Musiken inifrån kyrksalen för ämnet in på musikskolan. 
Under våren tog frågan om musikskolans framtid mycket 
kraft och energi av styrelsen. Det var inget lätt beslut, 
tycker de båda ordföranden, att lägga ned musikskolan 
till årsskiftet, som nu ska ske. 

 – Det är tragiskt, tycker jag, att lägga ned en verksam-
het som vi haft i 20 år. Men vi har inte den eldsjäl som 
en sådan verksamhet behöver,  säger Marie. 

 – Nej det är aldrig roligt att lägga ned, fortsätter Anna-
Carin. Men samtidigt måste man kanske ibland göra det 
för att kunna bygga nytt. Och vem vet – det kan bli en 
musikskola igen någon gång i framtiden, fast troligen 
inte i samma form. 

Något annat som fyllt det första halvåret av styrelsear-
bete är att hitta bra arbetsformer. Istället för en kassör 
finns det ny ekonomifunktion där Magnus Lindblad är 
pådrivande och Janne Carlsson, Marie Börtin och Håkan 
Blomgren ingår medan Lars-Olov Karlsson sköter lö-
pande utbetalningar, bland annat av de anställdas löner.  

 – Egentligen är det ett utskott, precis som personalut-
skottet där Lars-Gunnar Freed och jag själv ingår, eft-
ersom det är arbetsgrupper som bildats inom styrelsen, 
upplyser Anna-Carin. 

Styrelsen och verksamhetsrådet, VR, är en annan konstel-
lation som jobbat ihop. I verksamhetsrådet ingår Nina 
Palm, Lars Vennman, Inger Berndtsson, Annki Mjörn-
heim och pastorerna. 

 – Det har varit en hel del diskussioner och bollande 
oss emellan om vem som gör vad, som till exempel den 
långsiktiga gudstjänstplaneringen, säger Marie. 

Satsar på mer samarbete med de unga

Ungdomsrådet, UR – eller ska man skriva RU som står 
för det nya namnet på SMU, Redbergkyrkans unga – är 
också en samarbetspart. Ambitionen från styrelsens sida 
är att jobba tätare med UR. Man har planeringsdagar 
ihop för att planera verksamhet tillsammans och dis-
kutera hur församlingen kan stötta de unga. 

 – Det är kanske väl tidigt ännu men en fråga vi gärna 
vill driva i församlingen, där vi är beroende av hjälp från 
UR, är att göra något för den åldersgrupp som lämnat 
tonår. Där tappar vi idag många, säger Anna-Carin.

Lite mer konkreta är planerna att starta något på ons-
dagskvällar för alla åldrar. Detaljerna är inte klara men 
tanken, från styrelsens och verksamhetsrådets sida, är att 
det ska finnas ett tillfälle, förutom gudstjänsterna, där 
församlingsmedlemmar. vänner och närboende kan träf-
fas och umgås. Det blir lätt så att de gånger man träffar 
varandra i veckorna är på sammanträde. På onsdagskväl-
larna ska man också kunna få något – en enkel bit mat, 
någon form av samtal eller undervisning och andakt. 

 – Lite afterwork sådär. Det ska finnas möjlighet till 
gemenskap och till samtal om livet och om tron, säger 
Anna-Carin. 

Ett halvår har gått sedan årsmötet och bildandet av den nya styrelsen. Vad har hänt och vad är på 
gång? Församlingsbrevet ställde frågan till Marie Börtin Hultström och Anna-Carin Tonnvik, som 
sedan förra hösten fungerat som ordföranden.  



 – Och det kan också vara något som kan bidra till att 
göra kyrkan öppnare genom att vi kan bjuda in boende 
i närområdet, säger Marie. 

Hur når vi ut?

Samtalet glider in på utvecklingen av församlingen. 
Medlemsantalet ligger tämligen konstant, en del äldre har 
gått bort men vi har även haft flera medlemsintagningar 
av yngre. De nya medlemmarna har ofta kommit genom 
kören och barn- och ungdomsgrupperna. Men utveckling 
innebär också växande och det är en viktig strävan. 

 – Jag skulle önska att fler upptäckte Redbergskyrkan 
som en plats där man får uppleva möten, både med an-
dra människor och med Gud, såväl i glädje som i sorg. 
Frågan är hur vi kan få folk att hitta hit, säger Anna-
Carin. 

 – Hur får vi människor att bli nyfikna och våga titta in? 
undrar Marie. 

De båda betonar det unika med att man i församlingen 
kan umgås över åldersgränserna. I vår församling hör 
man aldrig att de äldre gnäller på de yngre. Istället finns 
det en omsorg om de yngre som man blir glad av att se, 
säger Anna-Carin.

 – Jag hoppas att de äldre verkligen känner hur viktiga 
de är för de yngre. 

Att bilden av Redbergkyrkan är att man inte behöver vara 
på något speciellt sätt för att passa in är något de båda 
önskar. 

 – Det är förstås lätt för oss att säga som är här. Om det 
verkligen är så borde kanske andra få bedöma, ler Anna-
Carin lite självkritiskt och Marie tillägger: 
 – Man skulle ändå önska lite större mångfald när det 
gäller bakgrund. 
Det stämmer väl in på första punkten i församlingens 
vision: ”vara en gemenskap där alla känner öppenhet 
och närhet, där individen blir sedd och är delaktig”. 
Visionen är viktig – all verksamhet vi har ska utgå från 
den, menar Marie och Anna-Carin. 
 – Den stämmer också bra med Equmeniakyrkans fyra 
ledord: följa, möta, lära och tjäna. De ledorden har vi 
som teman i gudstjänsten i september, berättar Marie.

Gudstjänsterna är kärnan

Vilket för samtalet in på kärnan av församlingslivet – 
gudstjänsten. De två ordförandena vill gärna uttrycka sin 
uppskattning över gudstjänsterna i Redbergskyrkan. 

 – De är så fina. Det finns alltid en röd tråd, oavsett om 
det är många eller få besökare. Det finns också numera 
en bredd av gudstjänstledare, säger Anna-Carin. 

Här passar Marie på att uttrycka styrelsens uppskattning 
av medarbetargruppen. Per, Roland och Klara. Var och en 
med oerhörda gåvor och resurser och tillsammans ett väl 
fungerande team. Och så Olov som är så oumbärlig för 
vården av lokaler och grönytor.  

 – Vi är också glada över styrelsen och dess samman-
sättning. Det fungerar så bra. Kan man skriva ett tack 
till alla som är med, styrelsen, men också alla andra 
som gör en insats eller bara är med? Tillsammans är vi 
Redbergskyrkan!

I våras fick Redbergskyrkans Unga, 
och därmed även Ungdomsrådet, 
en ny ordförande. Wilhelm Back-
man, 25 år, var i unga år med i 
Majornas SMU men kom i kon-
takt med Redbergskyrkan i och 
med konfirmationen då försam-
lingarna hade gemensamma läger. 
Han började sedan gå hit på tonår 
under gymnasietiden. Idag arbetar 
Wilhelm som inköpsassistent på 
Volvo Lastvagnar. 

1. Kan du berätta något om vad du brinner för? 

Jag brinner för att se nya platser och träffa nya människor! 
Jag älskar att göra mig hemmastadd i nya miljöer,  gärna 
miljöer där jag annars sticker ut, och samhällen som är 
annorlunda mot det jag är van vid. Ett exempel på det var 
när jag studerade i Sydafrika. 

2. Vad tycker du är viktigt i din uppgift som UR-ord-
förande? 

Jag gillar ordning och reda, att se till så att saker och ting 
blir gjorda. Tycker inte om att saker glöms av och blir 
slarvigt gjorda. Jag tycker det är viktigt att ha en miljö som 
gör att alla trivs. Det gäller både ledare och andra i UR. 
Att alla känner sig välkomna och kan säga vad de tycker. 

3. Vilken styrka och svaghet ser du i Redbergskyrkans 
Unga?

Styrkan är att det är många väldigt duktiga ledare och 
många ungdomar.  Nackdelen är att det är  lite dålig 
åldersspridning bland våra ungdomar. Ett fåtal ledare/fri-
villiga står också för väldigt stor del av allt som görs.

4. Om du fick drömma fritt - hur ser Redbergskyrkans 
Unga ut om 5-10 år? 

Svår fråga! Det är klart jag önskar vi skulle ha fler grupper 
så alla barn och ungdomar kan hitta nåt som passar dem, 
till exempel nya körer, barngrupper och fler scoutpatruller.

Texter: Katarina Hallingberg

Fyra frågor till Wilhelm B
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Som framgår av inledningstexten till detta församlingsbrev 
kommer vi att genomföra fyra temagudstjänster under sep-
tember månad(8,15,22,29/9) utifrån ledorden MÖTA-FÖLJA-
LÄRA-TJÄNA.

Gudstjänsterna kommer att utformas av Verksamhetsrådet, 
församlingens anställda med flera.

Vill du vara med och utforma någon av dessa gudstjänster (el-
ler flera) så är du varmt välkommen.

Hör av dig till Per Duregård på per@redbergskyrkan.se eller 
031-7885604.

Arne Fritzson 5-6 oktober

Temagudstjänster i  september

Insamling till Equmeniakyrkan

Som har framgått av bland annat 
artiklar i Sändaren, är ekonomin i 
Equmeniakyrkan pressad.

Därför har kyrkostyrelsen beslutat om 
en extra insamling till arbetet i Sverige.

Den äger rum söndagen den 29 september.

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 25 september. 
Innehåll skickas till redaktion@redbergskyrkan.se

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

Kyrkans anställda

Helgen 5-6 oktober gästar Arne Fritzson Redbergskyrkan. Arne 
är pastor och teolog, tidigare verksam inom Kyrkornas världs-
råd kring handikappfrågor, nu pastor i Sollentuna missionsför-
samling.

Han är aktuell med boken ”Försoning behövs” som han skrivit 
tillsammans med biträdande kyrkoledaren Sofia Camnerin.

På lördagen kommer Arne att ha ett seminarium kring boken 
och sina tankar om korset, försoningen, livet och döden.

Arne predikar också i söndagens gudstjänst.

Anmäl dig till kyrkoavgiften

1 % av din årsinkomst

Kyrkoavgiften dras på skattsedeln – naturligtvis efter ditt 
medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din 
församling och samtidigt hjälpa andra församlingar.

Kyrkoavgiften gör det enklare för församlingen att planera 
ekonomin.

70 % går direkt till den för-
samling som du själv väljer.  
20 % går till församlingar 
med särskilda behov. Pen-
garna delas ut som bidrag till 
församlingar som behöver 
stöd för att t ex klara anställ-
ning av pastor eller där det är 
angeläget med en extra resurs, 
som diakon eller musikledare.

10 % går till församlingars 
pionjära satsningar, framför allt sådant som syftar till att starta 
nya församlingar.

= 100 % går till församlingarnas arbete!

Medlem i annat samfund?

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med 
obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till något av 
bildarsamfunden, kan du gå ur det andra samfundet, eller ge 
en dubbel kyrkoavgift.

Obligatorisk begravningsavgift

Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift 
till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravn-
ing och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med 
begravningsgudstjänst, oavsett om du är medlem eller inte.

Behöver du ytterligare info eller hjälp så kontakta Janne  
Carlson 0708-205051 eller Håkan Blomgren 073-7606073

Se även equmeniakyrkan.se/kyrkoavgift

Nu startar vi upp alla ungdomsgrupper. 

Tonår på torsdagar, barnkör på onsdagar och scout på tisdagar.

Välkomna!

Uppstart för alla grupper Lördagen 14 september är det Ledardag för Redbergskyrkans 
unga

Vi startar kl 10.00 och avslutar 15.30

Trygga Möten med Per Ringbo

Fika, lunch, andakt

Ledardag för RU

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


