
När detta skrivs har våren så smått 
övergått i sommar.

Alla blommor har slagit ut, och snart 
stänger alla skolor och eleverna får 
sommarlov. Semestern är inte 
långt borta för de flesta.
I kyrkan byter vi ”Den blida 

vår är inne” mot ”Den bloms-
tertid nu kommer” (samma 
melodi).
Här i Redbergskyrkan går vi 

in i en lite lugnare lunk under 
sommarmånaderna.
Men: Vi kommer att mötas 

till gudstjänst varje söndag klockan 11 
hela sommaren. 
Precis som vanligt!
Våra barn och ungdomar ger sig snart 

ut på scoutläger. I slutet av sommaren 
kommer en del av dem också att vara 
på tonårsläger. 
Be för ledare och deltagare att det ska 

bli fina dagar och att allt kommer att 
gå bra!
Sommaren är underbar för många, 

men också något av en plåga för inte 
så få.
Medan det rustas för semester; båten 

ska i sjön, sommarhuset ställas i ordn-
ing, resan bokas osv. så innebär istället 
sommaren för en del en tid av ökad 
ensamhet och isolering.

För den som på grund av ålder, sjuk-
dom, ensamhet eller brist på pengar 
inte har möjlighet att ta del av somma-
rens fröjder kan detta nästan kännas 
som ett hån.
För de många arbetslösa och förtids-

pensionerade väntar ingen semester, 
bara ytterligare en period utanför 
arbetslivets gemenskap.
Låt oss besinna detta; vi som nu har 

förmånen att kunna kasta loss från 
arbetsliv, skola och vardagslunk. Inte 
så att vi ska få dåligt samvete för detta. 
Nej alla behöver vi vila och återhämt-
ning från en stressad vardagstillvaro.

Men – vi kan väl lova varandra att se 
oss omkring i vår närmaste omgivning.
Kanske vi då kommer på olika trevliga 

saker att göra där man gott kan vara 
några fler.
En särskild tanke kan vi 

ägna åt om det finns några 
barn i vårt kontaktnät som 
av olika anledningar inte ser 
fram emot sommaren med 
den glädje och förväntan som 
alla barn borde ha rätt till. 
Kanske finns det ett sådant 
barn nära oss, som vi kan ta 

med på enkla nöjen!
Så vill jag trots dessa allvarsord önska 

dig en riktigt fin sommar!
När hösten kommer går vi in i jubile-

umstider.
Jag vågar lova en höst späckad med 

spännande och berikande gudstjänster 
och andra arrangemang för 
att fira att Redbergskyr-
kans församling fyller 130 
år och att vår kyrka på 
Landerigatan samtidigt 
fyller 40 år.

Per Duregård

Söndag 8 juni
11.00 Gudstjänst. “Den heliga Anden”. Roland Ernebro
18.00 Gsus, lovsångsgudstjänst. Cissi Glittvik. Med BK,   
 Bifrost, Landvetter, Majorna och Johanneberg

Söndag 15 juni
11.00 Gudstjänst med nattvard.  
 “Gud – Fader, Son och Ande”. Per Duregård. 
 Marie Johansson. Församlingsmöte

Söndag 22 juni
11.00 Gudstjänst. “Den högstes profet”  
 Roland Ernebro. 

Söndag 29 juni
11.00 Gudstjänst. “Kallelsen till Guds rike”. Per Duregård.  
 Orange omsorgsgrupp

Söndag 6 juli
11.00 Gudstjänst. “Förlorad och återfunnen”. Roland   
 Ernebro. Grön omsorgsgrupp

Söndag 13 juli
11.00 Gudstjänst. “Att inte döma”. Klara Holmin.  
 Blå omsorgsgrupp

Söndag 20 juli
11.00 Gudstjänst. “Sänd mig”. Per Duregård.  
 Indigo omsorgsgrupp

Söndag 27 juli
11.00 Gudstjänst. “Efterföljelse”.   
 Lila omsorgsgrupp

Söndag 3 augusti
11.00 Gudstjänst. “Jesus förhärligad”. Per Duregård.  
 Turkos omsorgsgrupp

Söndag 10 augusti
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård.  
 Brun omsorgsgrupp
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Gudstjänster och verksamheter 

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

I denna ljuva sommartid!?

Sommarnummer, nästa 
utkommer i augusti



Arkivarier med koll på vår historia – Ariane och Majvi

Sedan ett par år tillbaka är det Ariane och Majvi Kvint som 
svarar för församlingens arkiv. Vi hittar dem i det pyttelilla 
arkivrummet inne vid Equmeniarummet där tre av fyra 
väggar täcks av hyllor från golv till tak, fyllda av pärmar 
och boxar. På den fjärde väggen finns kyrkans elmätare med 
rader av proppar.  

– Inte den bästa lösningen. Tänk bara om det börjar 
brinna. Då är allt väck. 

Säger Ariane och visar med försiktiga händer en bibel från 
1864, en auktionslista från 
1887 och vackert hand-
skrivna brev på skört papper 
från missionärer i främre 
orienten. Riktiga klenoder 
för en arkivarie. 

– Jag blir rörd över sådant 
som skrevs för hundra år 
sedan, hur de uttryckte sig. 
Och de fotoplåtar på träbitar 
vi hittat – jag har aldrig sett 
något liknande. 

Dotter till riksarkivarie

Det sitter det i generna. Arianes pappa var, före sin pension, 
chef för det tyska riksarkivet. 

Det är alltså Arianes systematiska förmåga, parad med Ma-
jvis historiska intresse, och många timmars arbete som lett 
till att Redbergskyrkan nu har början till ett fantastiskt arkiv 
att tillgå i förberedelserna inför jubileet i höst. 

– Och Ragnar Carlson som scannat alla bilder, ett  
jättearbete, säger de båda. 

När de började sitt arbete fanns allt huller om buller på 
olika ställen i kyrkan.  Fortfarande finns det mycket oup-
pklarat. De nämner riktiga spårningsarbeten som att hitta 
årtalet på protokoll där man bara skrivit datum och klock-
slag. 

– Men vi löser det säkert på sikt. En större fråga är hur vi 
ska göra med allt – ska vi scanna och förvara elektroniskt?   
I vilket format i så fall? Eller ska vi skicka allt till  
Folkrörelsearkivet? 

Hjälp av äldre medlemmar
De har fått ta hjälp av äldre församlingsmedlemmar för 
att identifiera foton. Deras egen historia i Redbergskyrkan 
sträcker sig nämligen bara till slutet av 1990-talet då Majvi 
blev medlem. Hon hade gått i Härlanda kyrka. 

– På första advent ett år skulle dåvarande biskopen  
predika. Jag tyckte han var så tråkig – fast det får du inte 
skriva – så jag gick till Redbergskyrkan istället, ler Majvi. 

Uppenbarligen gillade hon vad hon mötte här för kvar blev 
hon. I mitten av 2000-talet träffade hon Ariane under en 

vecka, anordnad av brittisk organisation för homosexuella 
kristna. Platsen var klostret Iona i Skottland. Ett distans-
förhållande, byggt på mailkontakt, tog därefter sin början.

Någon tid senare tog Majvi ett halvårs ledigt från sitt jobb 
och for till Tyskland. Hon ville ta reda på om förhållandet 
var något att bygga vidare på. 

– Jag blev jätterädd först, jag hade ju alltid bott ensam,  
skrattar Ariane. Men det gick jättebra. 

Lätt att få jobb som läkare
Att de sedan skulle bosätta sig 
i Sverige var egentligen aldrig 
en diskussionsfråga. Med sin 
socionomutbildning skulle 
Majvi ha betydligt svårare att 
få jobb i Tyskland. Ariane som 
var läkare och halvvägs klar 
med sin psykiatrispecialitet 
togs emot med öppna armar i 
Göteborg. 

– Tre intervjuer och tre 
anställningserbjudanden, säger 
hon som nu arbetar på psykia-
triakuten på Östra sjukhuset 

medan Majvi jobbar som socialarbetare med äldre missbru-
kare på ett boende i Kvillestan. 

De registrerade sitt partnerskap 2008, i rådhuset. Dagen 
efter var det en välsignelseakt i Redbergskyrkan, som Ingvar 
Stenberg höll i. 

– Jag hade varit lite orolig, medger Ariane, när jag hörde 
att Majvi var med i en frikyrka. I Tyskland är frikyrkorna 
väldigt konservativa och jag undrade om vi verkligen skulle 
bli accepterade. 

Året efter fick homosexuella par möjlighet att ingå  
äktenskap. Man kunde antingen gifta sig igen eller anmäla 
att partnerskapet skulle övergå i äktenskap, vilket paret 
Kvint gjorde. 

– Vi hade haft en så fint fest och ville inte förminska den 
genom att gifta oss igen, säger de. 

Behov av rutiner för arkivering 
Två funderingar vill våra arkivarier till sist skicka med: 

•	 Tänk på att till exempel mötesprotokoll, som kan verka 
oviktiga idag, kan vara av största intresse om 50 eller 
100 år. Här behövs en bättre rutin i församlingen. 

•	 Foton från dagens församlingsliv kommer det att vara 
brist på om vi inte aktivt jobbar för det.

– Vi får inte glömma att arkivmaterial också är forsknings-
material i framtiden.

Text och bild: Katarina Hallingberg

– Frågan är hur viktig vår historia är? Man vill ju ändå känna sina rötter.  Och många av  
dokumenten och bilderna, en del över hundra år gamla, finns bara i ett enda exemplar. 



Smakprov ur arkivet inför vårt jubileum – Kinabrev och årsberättelse

“Till Redbergslids Missionsförsamlings Ungdomsförening,

Kära vänner i Herren!

Den hjälp jag fått från eder är icke ringa. Varje julhögtid haven I 
sänt en gåva i form av pengar till mig och så bevisat eder goda 
hågkomst, kärlek och nitälskan, de främste i det gott Er”...

“Då den kinesiska församlingen är så liten och svag, så äro ni vil-
liga att se bort från era egna svårigheter och göra allt ni kunna 
för att hjälpa oss. Ett hjärtligt tack! Ni icke blott ta ansvaret för 
våra löner, utan dessutom sända ni alltid många gåvor till oss.”

...”Ehuru ni icke själva kommit till vårt land för att förkunna 
evangelium, men äro likväl villiga att bära ansvaret för våra 

löner, så är det som om ni själva skulle ha kommit hit för att 
predika evangelium.”...

...”Om vi som är vid fronten lida nederlag, så faller skuggan 
också på er vid trossen. Därför ber jag er att, utom den ekono-
miska hjälp ni ger, bedja mycket för oss, så att Guds goda vilja 
må ske och ert hopp fullbordas. Detta är min och denna försam-
lings önskan.

Till sist en fridshälsning från

T’ang Yao-hsuin med familj”

Brevet är daterat i Mahokow den 18 juli 1932
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Pastor och församlingsföreståndare
Per Duregård 031-788 56 04, 076-0070792   
per@redbergskyrkan.se  Semester 23/6 till 1/8

Pastor:
Roland Ernebro 031-16 32 45, roland.ernebro@gmail.com 
Semester 1/7 till 1/8

Ungdomsledare: 
Klara Holmin 031-788 56 01,  klara@redbergskyrkan.se 
Semester 1/7 till 1/8

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg, Torbjörn 
Eklund och Per Duregård. Manusstopp 5 augusti. 
Innehåll skickas till redaktion@redbergskyrkan.se

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

Kyrkans anställda

I höst firar vi dubbeljubileum i Redbergskyrkan:
Församlingen fyller 130 år, och kyrkan här på Landerigatan 
fyller 40 år!
Vi kommer att fira detta på många olika sätt.
Boka redan nu in dessa datum:

6-7 september 
Lördagen den 6 september bjuder Redbergskyrkans unga in till 
bakluckeloppis, second hand-försäljning och fikaservering.
Söndagen den 7 september fokuserar vi på Kyrkan 40 år.
Det blir minneskavalkad, utställning mm. Och sedan blir det en 
tårtbuffé!
Välkommen att bidra med just din favorittårta!

18-19 oktober
Detta blir den stora jubileumshelgen då vi firar att vår försam-
ling fyller 130 år!
På lördagen den 18 oktober blir det stor jubileumsmiddag.
Dit har vi bjudit in tidigare pastorer och diakoner med respek-
tive. Kvällen kommer också att bjuda på en konsert med alla de 
som sjungit i barnkör för Göran Karlsson.
På söndagen den 19 oktober predikar Equmeniakyrkans 
kyrkoledare Lasse Svensson i vår jubileumsgudstjänst.

Lördag 15 november
Den tredje stora satsningen i vår jubileumshöst är en konsert 
med Ingemar Olsson som kommer till oss med hela sin låtskatt 
i bagaget. Göran Karlsson har lovat att dra ihop ett fint komp-
band.

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

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

Jubileumshösten 2014

Omsorgsgrupper
9 juni - 15 juni  Röd
16 juni - 22 juni  Rosa 
23 juni - 29 juni  Orange
30 juni - 6 juli  Grön
7 juli - 13 juli  Blå
14 juli - 20 juli Indigo
21 juli - 27 juli Lila
28 juli - 3 augusti Turkos
 

För tredje året kommer vi att ha ett tillsammansläger i  
Missionskyrkan på Styrsö.

I år ligger lägret lite senare 
än tidigare år.

Boka redan nu in  
lördag-söndag 20-21  
september i din kalender.

Vi i Verksamhetsrådet som ansvarar för helgen tänker oss 
ett liknande upplägg som tidigare år.  
Temat blir ”Den gudstjänstfirande församlingen”,  
med särskilt fokus på bönens betydelse och plats i vår 
gemenskap.

Sommaren i Redbergskyrkan

Vi kommer att ha gudstjänster varje söndag klockan 11.00 hela 
sommaren.

Per, Roland och Klara kommer att predika i alla gudstjänster 
utom den 27/7.

Från midsommar och till början av augusti har gudstjänsterna 
en enklare karaktär.

Vi flyttar ut på kyrktorget och möts till gudstjänst, gemenskap 
och ett enkelt kyrkkaffe.

Ansvarig omsorgsgrupp (se kalendariet) har ansvar för ljud och 
musik i varje gudstjänst. 

Kontakt bör tas i god tid med den som predikar för att reda ut 
ansvar för inledning/välkommen, textläsning mm.

Välkommen till gudstjänst i sommartid!

Tillsammansläger på Styrsö

OnsdagsKväll kommer tillbaka

Verksamhetsrådet har nu utvärderat vårens satsning på  
Onsdagskvällar i Redbergskyrkan.

Vi tycker att det i stort varit en lyckad satsning, med gott om 
deltagare särskilt de första fyra träffarna. 

Vi tänker oss att arbeta vidare med detta koncept till hösten. 
Målet är att träffas till kvällsmat, gemenskap, bibelläsande, 
slöjdstuga, andakt mm varannan onsdagskväll.

Start: Onsdag 10 september kl 17.30

Vi behöver folk som kan tänka sig att ansvara för maten någon 
kväll under hösten. Det handlar om en enkel soppa med 
smörgås, eller något annan du trivs med att laga. Hör av dig till 
Anki Mjörnheim eller Per Duregård.


