
Sommaren är fortfarande god mot 
oss när dessa rader skrivs. Den 

värsta förlamande hettan har bytts mot 
friska vindar och växlande molnighet 
så som en ”riktig” svensk sommar ska 
vara.
Nu blickar vi fram mot en 

händelserik höst här i 
Redbergskyrkan. Vi firar, 
som de flesta läsare av 
Församlingsbrevet redan 
vet, dubbeljubileum i 
höst! Församlingen fyller 130 
år och kyrkan här på Landeri-
gatan 9 fyller 40 år. Det kom-
mer att hända mycket här 
i kyrkan och runt om den. 
Vi börjar redan lördagen 
den 6 september då Redbergskyrkans 
Unga bjuder in till bakluckeloppis på 
vår parkering. På kvällen blir det kon-
sert med Solid gospel.  
Söndagen den 7 september är det vår 

samlingssöndag inför hösten. Då firar 
vi kyrkans födelsedag med gudstjänst 
med nattvard och kören medverkar. 
Efter gudstjänsten blir det tårtbuffé 
och vi bjuds en utblick över dessa 40 
år.

Senare i höst, helgen 18-19 oktober, 
firar vi att församlingen funnits i 130 
år! Det blir festmiddag med minnen, 
barnkörsrevival och till sist ett svängigt 
band som avslutning på kvällen.

Lördagen den 15 november 
kommer så Ingemar 

Olsson hit och håller 
en konsert där han 
kommer att bjuda 
på en kavalkad av 
låtar från sin långa 

karriär.
Men: det viktigaste 

med att fira dessa 
jubiléer är ju att 
samla ihop oss inför 
framtiden.

Hur ska vi arbeta för att Redbergskyr-
kan ska fortsätta vara en samlingsplats 
dit många söker sig för gudstjänst 
och samvaro, för lek och allvar, för att 
påbörja vandringen tillsammans med 
Jesus och för att fördjupa den tro man 
redan bär?
Om detta behöver vi samtala. Vi som 

gärna finns i Redbergskyrkan idag vet 
ju varför det betyder så mycket för oss.
Utmaningen är att nå nya människor 

och få dem att upptäcka så väl kyrkan 
med allt den har att ge, men framför 
allt upptäcka hur tron på Jesus Kristus 
kan förändra deras liv.
Så, låt oss fröjdas och fira 130-år-

ingen och 40-åringen! Låt oss få frossa 
en stund på det som har varit. Låt oss 
glädjas över goda minnen som stärker 
oss och bygger upp oss inför fram-
tiden.
Men låt oss inte fastna där. Börja 

redan nu att fundera på hur du sprider 
budskapet om alla dessa fina evene-
mang under hösten. Vilka grannar, 
arbetskamrater och goda vänner kan 
tänkas vara sugna på bakluckeloppis? 
Vilka kan vara nyfikna på vad Lasse 
Svensson har att säga?
Vilka är intresserade av god, svängig 

musik med budskap? Vi vill också nå 
människorna som bor i vårt närom-
råde. Där behövs alla goda idéer och 
villiga händer och fötter för 
att det ska bli verklighet!
Nu är det snart dags.
Nu kör vi så det ryker!
 

Per Duregård

Söndag 17 augusti
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Onsdag 20 augusti
11.00 Gudstjänst i Härlanda Kyrkoruin. Per Duregård

Söndag 24 augusti
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång Kerstin Strand

Söndag 31 augusti
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. 

Torsdag 4 september
11.00 RPG. “Redbergskyrkan från idé till verklighet”.

Lördag 6 september
10.00 Bakluckeloppis, Second Hand.  
18.00 Konsert med Solid Gospel

Söndag 7 september
����� &TCRSI�MRS�LDC�M@SSU@QC�5H�ƥQ@Q�JXQJ@M���� Q� 
� 3 QSATƤ¤�2 MF�@U�J±QDM�

Torsdag 11 september
11.00 RPG. Bibelsamtal

Söndag 14 september
11.00 Gudstjänst med enkel nattvard. “Tro” Klara Holmin

Torsdag 18 september
����� 1/&�5�RSJTRSSNMDQ�LDC�'±M±�,@MCNKHMNQJDRSDQ

Helgen 20-21 september
� 3HKKR@LL@MRK�FDQ�O �2SXQR±� 
10.30 Verkstadsgudstjänst. 
 Ingen gudstjänst i Redbergskyrkan

Torsdag 25 september
11.00 RPG. Bibelsamtal

Söndag 28 september
11.00 Gudstjänst med enkel nattvard. “Tro”   
 Roland Ernebro

Torsdag 2 oktober
����� 1/&�,HM�U�QKC���QDƦDJSHNMDQ�JQHMF�M FQ@� 
� ���S@KRLHKI±DQ��
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Jubileumshöst med blicken mot framtiden!
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Det första spadtaget för Redbergskyrkan

Ulf, som ni ser på bilden, var vid 
denna tid blott fyra år gammal. Hans 
pappa, Ragnar Carlson, kan berätta 
historien bakom bilden. 

”Ulla och jag skulle dagen före 
sätta upp skyltar med ritningar inför 
invigningen av tomten den 1 sep-
tember.  Ulf fick följa med. Det var 
regn och rusk ute och under tiden 
som vi plockade ur bilen hade Ulf 
tagit sin lilla spade och stod mitt på 
tomten. ”Är det här de ska gräva för 
den nya kyrkan, pappa? ropade han. 
Då var jag snabbt framme med ka-
meran.  Jag tänkte ”Nu snuvade han 
vår ordförande A J Ekdahl på första 
spadtaget”. Men invigningen förrät-
tades utan något spadtag så det enda 
spadtaget det tog faktiskt Ulf.”

Ragnar skrattar gott åt minnet. Han har ägnat åtskilliga 
timmar åt att strukturera det gedigna material som finns om 
Redbergskyrkans tillblivelse.  Han har scannat alla handlin-
gar som nu alltså finns elektroniskt, detsamma gäller den 
stora mängden foton, inte bara från denna 
period utan både tidigare och senare. Totalt 
långt över tusen bilder är nu tillgängliga 
i det elektroniska arkivet för den som är 
intresserad. 

Ändå är den tid detta tagit ett intet mot 
det Ragnar, som ordförande i byggnadskom-
mittén, satsade under kyrkans projektering 
och byggnation. 

– Det var flera tusen timmar. Jag har haft 
nytta av min erfarenhet inom bygg och 
anläggning men framför allt mina projekt-
ledaregenskaper, ler han.

Det var inte få år det handlade om. Redan 
1963 började planeringen för den nya 
kyrkan. Husen i området kring Hökegatan, där den gamla 
kyrkan låg, hade börjat falla för grävskoporna för att ge plats 
för nya Olskroken. Göteborgs stad låg på för att få lösa in 
kyrkans fastighet, som förutom kyrka och ungdomslokaler 
då även innehöll 16 bostadslägenheter. Byggnadskommittén 
började se sig om bland andra kyrkor för att hitta en modell 
som skulle vara ekonomisk bärkraftig för församlingen. 

– Vi fann att kyrkor som hade ytor att hyra ut hade en 
betydligt bättre ekonomi än de som enbart var byggda för 
församlingens egna behov, säger Ragnar. 

Sjukvårdsförvaltningen i Göteborg ville gärna bygga en 
vårdcentral i området så församlingens förhandlingar med 
dem hade kommit ganska långt när de sedan backade ur för 
att vårdcentralen inte rymdes i förvaltningens reviderade 
fyraårsbudget. Det fanns efter det även en tanke på att kom-
binera kyrkan med bostäder. 

Ragnar var samtidigt med i kyrk-
byggnadsrådet för SMF i Stor-Göteborg 
och kom att engagera sig parallellt även i 
andra kyrkbyggen, främst Tomaskyrkan i 
Bergsjön, missionskyrkan i Kungälv och 
den kyrka som Lindome frikyrkoförsam-
ling lät uppföra. I mindre grad även i 
Lerum, Fiskebäck och Rambergskyrkan. 

– I några av dessa sju kyrkbyggen var 
det främst i projekterings- och upphand-
lingsfasen jag var behjälplig, förklarar han 
och fortsätter. 

– Har du varit i Tomaskyrkan? Den är 
egentligen på pricken likadan som vår 
kyrka, fast de har ett mindre kyrkorum 

och större församlingssal. Skånska Cementgjuteriet –  
numera Skanska – gav både Redbergskyrkan och Tomas-
kyrkan rabatt när de fick bygga båda kyrkorna.

En annan fråga var också var Redbergskyrkan skulle ligga. 
Det fanns flera tomtalternativ. På Strömmensberg, där 
Bagaregårdens äldreboende ligger idag, var ett, men det föll 
på bristen på allmänna kommunikationer. Tomten vid Vid-
kärrs barnhem var också på förslag liksom en placering nära 
dagens tomt fast ända ut mot Härlandavägen. Bland många.

Den 31 augusti 1973 togs första spadtaget för Redbergskyrkan. ”Nej den 1 september var det”, 
säger den som har reda på sig. Helt rätt -  det var den dagen tomten officiellt invigdes.  
Men utan spadtag. Det hade Ulf Carlson tagit dagen före.

Ragnar Carlson



– Till slut stannade vi för tomten vid Landerigatan som 
låg nära kommunikationer men där det också fanns plats 
för parkering. Vi bestämde oss också för en utformning av 
kyrkan så att bottenvåningen skulle bli uthyrningsbar, säger 
Ragnar och bläddrar lite bland dokumenten 
på datorn. 

– Ja, titta här. Redan 1963 skrev vi till stan 
och anhöll om en tomt, Ja, det tog några år. 

Ragnar har mycket att berätta. Om hur 
ovanligt det var vid den här tiden att ha en 
totalentreprenör för ett kyrkbygge, om hur 
tufft det var med alla dessa kyrkbyggen sam-
tidigt som han i sitt jobb som sprängteknik-
expert hos Nitro Nobel reste 165 dagar om 
året, och om budgeten för Redbergskyrkans 
bygge som underskreds, vilket torde vara 
tämligen ovanligt. 

– Stans villkor vid inlösningen av den gamla 
fastigheten blev bättre än vad vi kalkylerat med.  
Men resultatet var inte klart förrän två år efter invig-
ningen av den nya kyrkan. Då kunde vi ha löst vårt 
lån på 500 000. Men främst de unga i församlingen 
tyckte att pengarna skulle användas till mission. Det ledde 
till att vi som enda frikyrka i stan satsade på att anställa en 
sjukhuspastor.

Ragnar framhåller att under projekteringsarbetet och i slut-
fasen av färdigställandet och med inredningen medverkade 
de flesta i församlingen, många med stora insatser. Men han 
framhäver han inte särskilt sin egen roll. Dock kan man ana 
att den inte var oväsentlig i sammanhanget. Ett exempel är 
när han berättar om att entreprenören, när de började gräva 
för kyrkan, oväntat stötte på berg. 

– Då ville de ha betalt för sprängning. Deras representant, 
Tor Gustavsson, hade varit scout i Gårda och då sa jag till 
honom att ”du Tor, vi kan ju entreprenadreglerna både 
du och jag.” För vi svarade för att det underlag som ingick 

i anbudsunderlaget var korrekt och vi hade haft expertis 
som gjort provborrningar efter alla konstens regler. Men 
entreprenören hade valt att lägga kyrkan djupare ner där de 
träffade på berg. Och det var ju inte vårt fel.

– Så den extrakostnaden slapp vi, avslutar Ragnar och 
verkar fortfarande, nu 40 år senare, väldigt nöjd. 

Text: Katarina Hallingberg

Det första spadtaget för Redbergskyrkan

Sju personer utgjorde byggnadskommitté för Redbergskyrkan. 

Från vänster: Mats Länsberg adjungerad konsult, Lennart Jans-

son, Erik Österman sekr. Ragnar Carlson ordf. Evert Larsson, Folke 

Bengtsson, Helge Johansson och Åke Hall

4MCDQ�UDBJ@�����Q�CDS�TOORS@QS�E±Q�@KK@�TMFCNLRFQTOODQ

3HRC@F��2BNTS��������

3HRC@F��+�WGI�KO������

.MRC@F��!@QMJ±Q����������

3NQRC@F��3NM Q������

Välkomna!

V.35 startar alla grupper

-T�RS@QS@Q�UH�)TAHKDTLRHMR@LKHMFDM�RNL�O F Q� QDS�TS�2S±C�
1DCADQFRJXQJ@MR�@QADSD�FDMNL�@SS�F±Q@�HMR�SSMHMF�O �!@MJ�
FHQN�����������,�QJ�HMADS@KMHMFDM�LDC�ř)TAHKDTLRF U@Ś�,DQ�
information om insamlingen kommer i samband med start av 
jubileet.

Jubileumsinsamling

Bland dem som gärna går på gudstjänst i Redbergskyrkan 
ƥMMR�CD�RNL��Q�±UDQJ�MRKHF@�E±Q�RS@QJ@�CNESDQ�RNL�O@QEXLDQ��
rakvatten mm.
%±QR±J�@SS�S�MJ@�O �CDSS@�M�Q�CT�F Q�O �FTCRSI�MRS
5H�UHKK�U@Q@�DM�±OODM�JXQJ@�C�Q�@KK@�J@M�ƥMM@R�LDCʖ

Om starka dofter

Equmeniakyrkan och Equme�
MH@�QDFHNM�5�RS�G@Q�ƦXSS@S�SHKK�
&±SDANQF�#DM�MX@�@CQDRRDM�
�Q��UDQ R��#@MRJ@�U�FDM�����
&±SDANQF�,HRRHNMRJXQJ@M�
2,4�R�CHRSQHJS�G@Q�TMCDQ�ƦDQ@�
år haft sina lokaler i Alingsås. 
Equmeniakyrkan och Equmenia 
viktigaste arbetsområden på 
CDM�QDFHNM@K@�MHU M��Q�@SS�RS±CI@�CD�KNJ@K@�E±QR@LKHMF@QM@�NBG�
E±QDMHMF@QM@�1DFHNMDM�@MNQCM@Q�TSAHKCMHMF@Q�L�L�1DFHNMDMR�
arbete leds av Tomas Hammar, regional kyrkoledare. Urban  
$QDRS@L�@QADS@Q�LDC�E±QR@LKHMFRTSUDBJKHMF�/ �$PTLDMH@�
RHC@M�ƥMMR�)NGM�$HCDQHMF��,HJ@DK�-HKRRNM�NBG� MI@�6�MC@K�
Rangela Kolback arbetar med administration. Kom gärna och 
G�KR@�O ��SDKDENM�����������^���

Equmeniakyrkan region Väst
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Pastor och församlingsföreståndare
/DQ�#TQDF QC����������������������������� 
per@redbergskyrkan.se

Pastor:
1NK@MC�$QMDAQN���������������QNK@MCDQMDAQN�FL@HKBNL 

Ungdomsledare: 
*K@Q@�'NKLHM�����������������JK@Q@�QDCADQFRJXQJ@MRD 

1DC@JSHNM��*DQRSHM�2SQ@MC��*@S@QHM@�'@KKHMFADQF��3NQAI±QM�
$JKTMC�NBG�/DQ�#TQDF QC�,@MTRRSNOO����RDOSDLADQ�
Innehåll skickas till redaktion@redbergskyrkan.se

,DQ�HMEN�ƥMMDQ�CT�O �JXQJ@MR�VDAA��VVVQDCADQFRJXQJ@MRD

Kyrkans anställda

�UDM�H� Q�OK@MDQ@Q�5DQJR@LGDSRQ CDS�@SS�FDMNLE±Q@�SDL@FTC�
RSI�MRSDQ�TMCDQ�RDOSDLADQ�NJSNADQ�5H�OK@MDQ@Q�E±Q�SQD� 
gudstjänster med temat TRO:

#@STL�E±Q�FTCRSI�MRSDQM@��Q��
2±MC@FDM�CDM������JK������� SS�JNLL@�SHKK�SQN
2±MC@FDM�CDM������JK������� SS�E±QCITO@�RHM�SQN
2±MC@FDM�CDM������JK�������3QNMR�JNMRDJUDMRDQ
5HC�@KK@�SQD�FTCRSI�MRSDQM@�OK@MDQ@Q�UH�DSS�DMJDKS�M@SSU@QCR�
ƥQ@MCD�H�RS@SHNMRENQL�C�Q�NBJR �L±IKHFGDS�SHKK�ODQRNMKHF�E±QA±M�
mm. kommer att erbjudas. Du som vill vara med och planera 
R@LS�LDCUDQJ@�H�CDRR@�FTCRSI�MRSDQ��Q�U�KJNLLDM�@SS�G±Q@�@U�
dig till Per Duregård.

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

Temagudstjänster

Omsorgsgrupper
18 augusti - 24 augusti  Röd
25 augusti - 31 augusti  Rosa 
1 september - 7 september  Orange
8 september - 14 september  Grön
15 september - 21 september  Blå
22 september - 28 september Indigo
29 september - 5 oktober Lila
6 oktober - 12 oktober  Turkos
 

%±Q�SQDCID� QDS�JNLLDQ�UH�@SS�G@�DSS�
SHKKR@LL@MRK�FDQ�H�,HRRHNMRJXQJ@M�
O �2SXQR±
I år ligger lägret lite senare än tidi�
gare år.
!NJ@�HM�K±Q�R±M�������RDOSDLADQ�H�CHM�J@KDMCDQ
5H�H�5DQJR@LGDSRQ CDS�RNL�@MRU@Q@Q�E±Q�GDKFDM�S�MJDQ�NRR�DSS�
liknande upplägg som tidigare år.
5H�R@LS@K@Q�NL�UHJSHF@�R@JDQ��ƥJ@Q�NBG��SDQ�FNSS� 
3HC�E±Q�OQNLDM@C�NBG�DUDMSTDKKS�A@C�JNLLDQ�@SS�ƥMM@R
5H�F Q�DM�/HKFQHLRU@MCQHMF�NBG�RJ@O@Q�R±MC@FDMR�FTCRSI�MRS�
tillsammans.
3DL@S�E±Q� QDSR�3HKKR@LL@MRGDKF�AKHQ�Ś#DM�FTCRSI�MRSƥQ@MCD�
E±QR@LKHMFDMŚ��LDC�R�QRJHKS�ENJTR�O �A±MDMR�ADSXCDKRD�NBG�
plats i vår gemenskap.
 ML�KMHMFRAK@MJDSSDQ�JNLLDQ�@SS�ƥMM@R�H�JXQJ@M
2HRS@�@ML�KMHMFRC@F�AKHQ�SHRC@FDM�CDM����RDOSDLADQ

Jubileumshösten 2014

(�G±RS�ƥQ@Q�UH�CTAADKITAHKDTL�H�1DCADQFRJXQJ@M��%±QR@LKHMFDM�
EXKKDQ����� Q��NBG�JXQJ@M�G�Q�O �+@MCDQHF@S@M�EXKKDQ���� Qʖ� 
5H�JNLLDQ�@SS�ƥQ@�CDSS@�O �L MF@�NKHJ@�R�SS� 
Boka redan nu in dessa datum:

6-7 september 
+±QC@FDM�CDM���RDOSDLADQ�AITCDQ�1DCADQFRJXQJ@MR�4MF@�HM�
SHKK�A@JKTBJDKNOOHR��RDBNMC�G@MC�E±QR�KIMHMF�NBG�ƥJ@RDQUDQHMF�
Boka en plats redan nu om du vill sälja sådant du inte längre 
ADG±UDQ�5H�S@Q�S@BJR@LS�DLNS�JK�CDQ�SHKK�RDBNMC�G@MC
/ �JU�KKDM�AKHQ�CDS�RDC@M�JNMRDQS�LDC�E@MS@RSHRJ@�2NKHC�&NRODKʖ

2±MC@FDM�CDM���RDOSDLADQ�ENJTRDQ@Q�UH�O �*XQJ@M���� Q�#DS�
blir minneskavalkad, utställning mm. Och sedan blir det en 
S QSATƤ¤ʖ
5�KJNLLDM�@SS�AHCQ@�LDC�ITRS�CHM�E@UNQHSS QS@ʖ

18-19 oktober
#DSS@�AKHQ�CDM�RSNQ@�ITAHKDTLRGDKFDM�C �UH�ƥQ@Q�@SS�U Q�E±QR@L�
KHMF�EXKKDQ����� Qʖ�/ �K±QC@FDM�CDM����NJSNADQ�AKHQ�CDS�RSNQ�
ITAHKDTLRLHCC@F�E±Q�@KK@�#HS�G@Q�UH�AITCHS�HM�SHCHF@QD�O@RSNQDQ��
CH@JNMDQ�LDC�ƦDQ@�LDC�QDRODJSHUD�*U�KKDM�JNLLDQ�NBJR �
@SS�AITC@�O �DM�JNMRDQS�LDC�@KK@�CD�RNL�RITMFHS�H�A@QMJ±Q�E±Q�
&±Q@M�*@QKRRNM�.BG�RNL�@URKTSMHMF�AKHQ�CDS�JNMRDQS�LDC�DSS�
band där bland annat Jonatan Östman spelar.

/ �R±MC@FDM�CDM����NJSNADQ�OQDCHJ@Q�$PTLDMH@JXQJ@MR�
kyrkoledare Lasse Svensson i vår jubileumsgudstjänst. Efter 
FTCRSI�MRSDM�E Q�UH�L±IKHFGDS�@SS�ENQSR�SS@�R@LU@QNM�SHKKR@L�
mans med Lasse och samtala om Equmeniakyrkans utmaningar 
HME±Q�EQ@LSHCDM

Lördag 15 november
#DM�SQDCID�RSNQ@�R@SRMHMFDM�H�U Q�ITAHKDTLRG±RS��Q�DM�JNMRDQS�
med Ingemar Olsson som kommer till oss med hela sin låtskatt 
H�A@F@FDS�&±Q@M�*@QKRRNM�G@Q�KNU@S�@SS�CQ@�HGNO�DSS�ƥMS�JNLO�
A@MC�,DQ�HMEN�O �GDLRHC@M�

Boka in dessa tre helger redan nu. Vi återkommer med massor 
av med information kring allt detta och mycket mer.

Tillsammansläger på Styrsö

OnsdagsKväll kommer tillbaka

5H�S�MJDQ�NRR�@SS�@QADS@�UHC@QD�LDC�CDSS@�JNMBDOS�SHKK�G±RSDM�

, KDS��Q�@SS�SQ�Ƥ@R�SHKK�JU�KKRL@S��FDLDMRJ@O��AHADKR@LS@K��
RK±ICRSTF@��@MC@JS�LL�U@Q@MM@M�NMRC@FRJU�KK

2S@QS��.MRC@F����RDOSDLADQ�JK������NBG�C�QDESDQ�NMRC@F@Q�
NI�LM@�UDBJNQ�EQ@L�SNL�UDBJ@���

5H�ADG±UDQ�ENKJ�RNL�J@M�S�MJ@�RHF�@SS�@MRU@Q@�E±Q�L@SDM�M FNM�
JU�KK�TMCDQ�G±RSDM�#DS�G@MCK@Q�NL�DM�DMJDK�RNOO@�LDC�
RL±QF R��DKKDQ�M FNS�@MM@M�CT�SQHUR�LDC�@SS�K@F@�'±Q�@U�CHF�SHKK�
 MMJH�,I±QMGDHL�DKKDQ�/DQ�#TQDF QC


