
Det gick inte den här gången  
heller! Jag kunde inte höra Inge-

mar Olsson sjunga om de sköna  
människorna som liksom aldrig kom-
mer fram, utan att tårarna började rin-
na. Första gången som jag hörde den 
sången var under tonårstiden när jag 
brottades med frågorna kring vem jag 
var och hur andra såg på mig. Skulle 
de upptäcka att det fanns några andra 
sidor hos mig än de yttre pärmarna 
som jag aldrig skulle kunna dölja?
Visst har vi lyckats med att ge julens 

fasader glans och härlighet. Det stilla 
juleljuset utsätts ständigt av konkur-
rensen från reklampelarnas starka 
neonljus. Vem kan se vad som lig-
ger bakom försäljningsrekorden och 

överkonsumtionen? Vem 
hör det livsbejakande 
skriket från ett 
barn som föds i 
uthusets kyla? 
Vem lyssnar 
efter äng-
lasång när 
varje varu-
hus vibrerar 
av allsköns 
julmusik? Vem 
ser de mäktiga verken 
bakom ryggarna med de 
billiga utsmyckningarna?
Liksom många gånger förr når oss 

rapporter om oro och strider från 
det område där fredens budskap en 

gång förkunnades. Men trots det 
fasansfulla vapenskramlet har 

änglasången inte tystnat. 
Lyft på de enkla pär-

marna och upptäck 
de mäktiga verk som 
döljer sig bakom 
dem. Var med och 
sjung i sången som 

inte kan tystas. För vad 
var det mer vi sjöng den 

där kvällen 
med Ingemar 

Olsson? I alla fall, 
han (Jesus) finns i alla 
fall.
Glad advent.  
Roland Ernebro

Söndag 30 november
11.00 Gudstjänst 1:a advent. Roland Ernebro.  
 Per Duregård, Klara Holmin. Sång av kören

Torsdag 4 december
11.00 RPG. Bibelsamtal

Lördag 6 december
10-14 Julmarknad

Söndag 7 december
11.00 Gudstjänst med nattvard 2:a advent. 
 Per Duregård. Musik av Majornas Storband

Torsdag 11 december
11.00	 RPG:	Luciafirande	med	barnen. 
 Terminsavslutning

Söndag 14 december
11.00 Gudstjänst. “Bara den som lyssnar kan höra”. 
  Roland Ernebro. Sång Katarina Torgersson

Söndag 21 december
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård.  
 Sång Ida Arvidsson 

Onsdag 24 december
23.30 Julnattsgudstjänst. Per Duregård.  
 Sång av kören 

Söndag 28 december
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro 

Söndag 4 januari
11.00 Gudstjänst. Per Duregård 

Tisdag 6 januari
16.00 Världens fest. Gunilla Ipkonwoza. Se notis på nästa  
 uppslag

Söndag 11 januari
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård

Torsdag 15 januari
11.00 RPG: Bibelsamtal 

Söndag 18 januari
11.00 Gudstjänst. “Gud är större?”. Per Duregård,  
 Cathrine Jonsson 

Torsdag 22 januari
11.00 RPG: Möte med Asien - en liftares upplevelser    
 Nils Sjöström

Söndag 25 januari
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Torsdag 29 januari
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 1 februari
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” 

Vem lyssnar efter änglasång?



Kyrkan får boende för bostadslösa romer

Redbergskyrkan har sagt ja till att upplåta en  
parkeringsplats till en husvagn där en bostadslös romsk 
familj erbjuds boende.

Göteborgs Räddningsmission driver, med ekonomiskt stöd 
från kommunen, ett projekt där bostadslösa EU-migranter, 
oftast romer från Rumänien och Bulgarien, erbjuds boende 
i husvagnar som ställs ut vid olika kyrkor i vår stad.  
Erbjudandet gäller familjer med minderåriga barn för att 
dessa inte ska behöva sova i trappuppgångar eller i bilar när 
vintern kommer.

– Syftet är att vi vill ge familjerna en chans att få en paus 
från den situation de levt i. Nu får de chans att fungera som 
familj och barnen får vara barn och gå i skola eller förskola, 
säger Annica Arvidsson, fältarbetare hos Räddnings- 
missionen och med i vår församling.

I skrivandes stund vet vi inte när Redbergskyrkan får en 
husvagn, men vi står högt uppe på kölistan. Vi återkommer 
med mer information när vi vet att en familj är på gång.

– För församlingens del innebär detta en möjlighet till 
positiva möten med människor som lever i en helt annan 
livssituation än vad vi kan föreställa oss, säger pastor Per 
Duregård.

Räddningsmissionen har anställt flera personer som talar 
rumänska och romani och som fungerar som tolkar. Redan 
nu finns det husvagnar till exempel vid Sävedalens mission-
skyrka, Flatåskyrkan och Rambergskyrkan.

– Rapporterna från våra “grannar” visar på många fina 
möten, säger Per och uppmanar dig som har frågor kring 
detta att vända sig till honom.

Katarina Hallingberg  

På Trettondedag jul, tisdagen den 6 januari kl 16.00 är det 
återigen dags för VÄRLDENS FEST.
Vi får lyssna till Gunilla Ikponwosa som jobbar centralt inom 
Equmeniakyrkan, och äta god mat med internationell prägel 
som vår Internationella grupp lagar och serverar till självko-
stnadspris. Förhoppningsvis bjuder vi också på någon slags 
musikunderhållning.
Vi kraftsamlar vad gäller insamlingen till Equmeniakyrkans in-
ternationella arbete, i år under temat ”Tänd ett ljus”. Insamlin-
gen pågår som vanligt från 1.a advent tom Trettondedagen.
Det hela avslutas med en andakt.
Varmt välkommen!

Världens fest 2015
Visst behöver du röja i garderober och skåp? Tänk vilken tur 
att	du	kan	lämna	fina	prylar,	dock	inte	möbler,	och	hela	kläder	
till julmarknadens auktion och secondhandförsäljning den 6 
december. Kom gärna med dina grejer före lördagen. 

Behöver du hjälp att hämta,  
kontakta Katarina Hallingberg, tel. 0708-224805

Hög tid att julstäda!

Fotografier från vårt jubileum

 Samtliga foton: Torbjörn Eklund

Dansbandet Wezzbos spelade och underhöll 
under jubileumsmiddagen den 18 oktober Fullsatt i församlingssalen under jubileums-

middagen den 18 oktober

Du missar väl inte julmarknaden den 6 december?
Mellan 10 och 14 är det fullt ös i kyrkan. Du är välkommen att skänka bröd, kakor, sylt, saft med mera till vår 
handelsbod.	Vill	du	sälja	lotter	eller	servera	kaffe	är	du	också	välkommen.	Ta	med	börsen	och	kom!



Fotografier från vårt jubileum
Artisten Ingemar Olsson med band spelade och 
drog folk från när och fjärran. Nästan fullsatt i 
kyrkan. Pontus Engborg på trummor. 

Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse 
Svensson predikade på söndagen den 
19 oktober

Fullt på bakluckeloppisen den 6 september

Alla nuvarnade och tidigare pastorer som 
arbetat i Redbergskyrkan.  

Lina Brandström Maria Lansenfeldt och Lollo Gardtman
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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 23 januari. 
Mer	info	finner	du	på	kyrkans	webb:	www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Nu	har	äntligen	konfirmationen	dragit	igång	på	allvar!	Red-
bergskyrkan har tillsammans med Equmeniakyrkorna i Majorna 
och Johanneberg en konfagrupp med 18 deltagare, varav tre 
kommit med genom Redbergskyrkan. Dessa är Alma Lager-
ström,	Olle	Peining	och	Alma	Hellström.	På	kvällsträffar,	 
övernattningar och läger ska vi hinna lära känna varandra 
samt stöta och blöta livets stora och små frågor. Vi har mycket 
spännande att se fram emot under konfatiden, inte minst den 
festliga	konfirmationshelgen	den	23-24	maj!	Hoppas	ni	alla	
vill vara med och dela glädjen då! 

Konfirmation 2014-2015

Omsorgsgrupper
24 november - 30 november Blå
1 december - 7 december Indigo
8 december - 14 december Lila
15 december - 21 december Turkos
22 december - 28 december Brun
29 december - 4 januari Vit
5 januari - 11 januari  Röd
12 januari - 18 januari  Rosa
19 januari - 25 januari  Orange
26 januari - 1 februari  Grön 

Redbergskyrkan har 
nyligen	certifierats	
som den 100:e kyrkan 
för Fairtrade i Sverige. 
Jättekul tycker vi som 
jobbat med frågan! 
Denna	certifiering	är	ett	
startskott för ett fortsatt 
arbete med rättvis han-
del i vår församling. Den 
globala marknaden är en 
plats där många män-
niskor kommer i kläm. 
På en konkurrerande 
marknad med sjunkande 
priser får de ofta redan 
fattiga människorna som 
producerar olika råvaror 
mindre och mindre pengar att röra mig med. Att behöva pri-
oritera bort skolgång eller mat åt sina barn är inget vi i kyrkan 
kan eller bör stötta. Därför är det viktigt, och naturligt, att vi 
jobbar med Rättvis handel. Det är det logiska sättet att 2014 
jobba för Fred och bröd åt alla och därför måste vi i kyrkorna 
vara föregångare. Vi hoppas att du har inspirerats och lärt dig 
massor av vårt arbete så här långt!  
Nedan följer några tips på vad du som församlingsmedlem kan 
göra för att bidra till detta viktiga arbete:

•	 När	du	bakar	till	kyrkkaffet,	använd	fairtradeprodukter	så	
som kakao, vaniljsocker, kryddor, socker, sirap m.m.

•	 Blommor	till	nattvardsbordet	är	fint.	Välj	fairtradecertifi-
erade	rosor	eller	nejlikor.	De	finns	på	ICA.	

•	 Du som gör inköp till kyrkan, stora som små; saft, te och 
kaffe	är	självklara	fairtrade-produkter,	men	fråga	lever-
antören	om	det	finns	fler	som	du	inte	vet	om!

•	 På kökets dörr hänger en komplett lista över vilka fairtra-
deprodukter	som	finns	på	ICA	Olskroken	och	Munkebäcks-
torget. Be din lokala butik om en likadan lista.

•	 Var ett gott föredöme! Ställ om dina vanor och fundera på 
om det är rimligt att vissa varor kan kosta så lite som de 
faktiskt gör. Prioritera att lägga några extra kronor. 

•	 Klä	dig	schysst.	Fairtrade-textilier	finns	i	mängd,	allt	från	
handdukar till pastorsskjortor. 

•	 Visa gärna nya församlingsbesökare vårt Sackeusskåp och 
berätta om vårt arbete.

Nu hjälps vi åt att göra Redbergskyrkan till en schysstare för-
samling, med ännu schysstare medlemmar! 

Under 2014 har vi i verksamhetsrådet samtalat mycket om hur 
vi kan fortsätta att utveckla och fördjupa vår gudstjänst. Under 
Tillsammanshelgen på Styrsö samtalade vi också om detta. 
Bland	annat	fick	deltagarna	ta	ställning	till	ett	antal	ord	och	
begrepp som beskriver vad vi vill få ut av en gudstjänst. De be-
grepp	som	fick	klart	mest	röster	var	”att	bli	berörd”	och	”känna	
gemenskap”. Under de tre temagudstjänster som vi genom-
förde i september-oktober prövade vi att lägga ännu större 
tonvikt vid förbönsdelen av gudstjänsten. Via ett stationssys-
tem gavs möjlighet att ta emot en enkel nattvard, få personlig 
förbön, få ett kors tecknat med vatten i pannan som en väl-
signelse osv. Vi i Verksamhetsrådet avser att fortsätta arbetet 
med gudstjänstutveckling under 2015 och är angelägna om 
att du som ofta deltar i vår gudstjänst berättar för oss vad som 
får DIG att vilja delta i gudstjänsten, kanske oftare än tidigare. 
Vi vill också komma i dialog med er som utgör den gudstjänst-
firande	församlingen	kring	detta	med	att	fira	nattvard	oftare,	
något som vi tänker bidrar såväl till ökad gemenskap med Gud 
och med varandra, som till att vi blir ännu mer djupt berörda 
av vår gudstjänst.
Så – prata gärna med någon av oss i verksamhetsrådet och 
berätta hur du tänker.
I verksamhetsrådet ingår, förutom församlingens anställda, 
Lars Vennman, Inger Berntsson och Annki Mjörnheim.

GudstjänstutvecklingKyrka för fairtrade  – påverkan

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


