
I helgen samlades delar av försam-
lingen på Styrsö för årets tillsam-

mansläger. Jag tror jag talar för alla när 
jag säger att det var en 
mycket lyckad helg, med 
god stämning, mycket 
skratt, god mat och bra 
samtal. Vi talade om bön 
och om gudstjänstutveck-
ling och vi funderade på 
hur vi kan utveckla våra 
gudstjänster i Redbergs-
kyrkan så att de känns 
omistliga. Något man 
för allt i världen inte vill 
missa. Alla fick också 
testa på ett antal olika 
sätt att be med olika symbolhandlingar 
och metoder. Som väntat var godis-
bönen populär, och ”pannan-mot-
marken-bönen” lite mer omdiskuterad. 
Glädje och skepsis riktades mot de 
flesta metoder. Precis som det ska vara. 
I vårt arbete med att utveckla inte 

bara vår gudstjänst, men också hela 
vår församling, kommer vi sällan att 

vara överens. I våra intressen, vanor 
och personligheter ryms oändligt olika 
prioriteringar och viljor, men också en 

gemensam vilja om att göra det som är 
bäst för vår församling. En gemensam 
vilja om att göra Guds vilja. Något 
som är spännande med att jobba just 
i en församling är att det ena sällan 
behöver utesluta det andra. När vi 
gör just det som just vi är bäst på, gör 
någon annan just det som den är bäst 
på. Och motivationen och glädjen i att 

få utveckla just det man själv brinner 
för, kan i sig flytta berg. Vi vill vara en 
kyrka för alla, och vi är en kyrka för 

alla. Inte så att varenda 
verksamhet tilltalar alla. 
Det är vi alldeles för olika 
för. Inte så att vi alltid är 
glada och sams. Men alla 
har möjlighet att påverka 
precis det som hen vill 
påverka. Och tillsammans 
får vi en spretig enhet där 
alla, på något gudom-
ligt sätt, kan passa in. Så 
prata med andra, med oss 
anställda, med styrelsen, 
verksamhetsrådet eller 

med bänkgrannen om vilken guds-
tjänst du drömmer om. När ni 
är färdiga med det kan ni gå 
vidare med vilken församling 
ni drömmer om, och vilken 
värld ni drömmer om. Sedan 
ses vi och listar ut var din 
plats är i den drömmen.  

Klara Holmin

Söndag 5 oktober
11.00 Gudstjänst. “Tro” Per Duregård, Lars Vennman

Onsdag 8 oktober
18.30 Samtal/dialog om våra lägenheter, se inbjudan

Torsdag 9 oktober
11.00 Bibelsamtal

Söndag 12 oktober
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Sång Lina Brandström  
 med sånggrupp

Torsdag 16 oktober
11.00 RPG: “Vem är det och vad gör dom?”. Ragnar  
 Carlson visar bilder och berättar om församlingsliv

18.00 Fairtrade-challenge. Se annons på baksidan. 

Lördag 18 oktober 
16.00 Jubileumsfest församlingen 130 år. 

Söndag 19 oktober
11.00 Jubileumsgudstjänst. Lasse Svensson, Per Duregård  
 Sång av kören 

Torsdag 23 oktober
11.00 RPG. Bibelsamtal

Söndag 26 oktober
11.00 Gudstjänst med nattvard. “Nattvarden”  
	 Per	Duregård	och	Staffan	Skarrie.	Församlingsmöte.	

Torsdag 30 oktober
11.00 RPG. Alla helgon ... och alla vi andra. Peter Carlsson

Lördag 1 november
11.00 Gudstjänst med ljuständning. Per Duregård 

Söndag 2 november
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

Torsdag 6 november
11.00 RPG. Bibelsamtal

Söndag 9 november
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Torsdag 13 november
11.00 RPG. Britt Hallqvist - 100-årsminnet. Karin Karlsson

Lördag 15 november
18.00 Konsert med Ingemar Olsson
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Omistlig – något man för allt i världen inte vill missa

fortsättning på nästa sida 



Anita bodde i den gamla kyrkan

Anita är född i Ed i Dalsland. 
Hon har spännande – och lite 
skrämmande – minnen från 
uppväxten under andra världs-
kriget i gränslandet till Norge. 

– Den svenska militären tog en 
stor del av vårt hus, vi fick try-
cka ihop oss i ett rum och kök.  
”Vi kunde inte neka dem” sa 
min mamma. 

Militären lade även beslag på 
skolan i Ed så Anita och hennes 
syster Helena fick gå i skola i 
en fotoateljé ena året och i en 
lokal i muséet ett annat år. Hon 
berättar också om en skolköks-
lärarinna som hyrde ett rum av 
familjen men som visade sig vara lierad 
med en tysk spion.

Ville bli barnsköterska
Efter sex års folkskola slutade Anita skolan, 
tvärs emot lärarnas råd. 

– Men jag ville inte läsa vidare. Jag hade 
läst en bok om allt gott en barnsköterska 
gjorde och det ville jag bli, berättar Anita. 

Sagt och gjort. Hon flyttade till Göteborg 
och började arbeta på Myrornas späd-
barnshem i Utby.  Det var när hon senare 
arbetade på Gårda barnhem hon träffade 
Lennart. Barnhemmet hade flyttat från Gårda missionskyr-
ka till en villa i Paradiset i Partille.  Lennart var scoutledare i 
Sävedalens Missionskyrka som hade en missionssal i Partille. 

– Han fick ta med sig några av barnhemmets barn till 
scouterna om han lovade föreståndarinnan att köra hem 
dem efteråt. När han kom tillbaka med  
pojkarna brukade vi bjuda honom på kaffe. 

Annons i GP
Tycke uppstod och på nyårsdagen 1955 blev det bröllop. 
Den första tiden bodde det unga paret i en lägenhet på       

1 rum och kök i Sävedalen. Här 
föddes dottern Kajsa. 

– Vi tyckte vi behövde lite större.  
Vi såg en annons i GP att Red-
bergslids Missionskyrka behövde 
en fastighetsskötare. Det hand-
lade om att hålla trottoarerna 
rena och skotta snö och sånt. Så 
när Kajsa var ett år flyttade vi.

Året var 1957. Hyran på 2 rum 
och kök var 60 kronor i månaden 
men fri för familjen. I gengäld 
skulle Lennart, som var en my-
cket händig karl, sköta det mesta. 
Efter två år blev han vaktmästare 
och familjen flyttade till kyrkans 
lägenhet, en trea. 

I Lennarts arbete ingick att  
samla in hyrorna från de övriga runt 20 
hyresgästerna. Hans föregångare hade suttit 
vid köksbordet och tagit emot pengar 
kontant. Men Lennart var modern – han 
införde nymodigheten att skicka ut bankgi-
rolappar. 

– Det tyckte hyresgästerna var väldigt bra. 
Men annars var det alltid nåt de hade att 
klaga på och som de ville ha gjort, minns 
Anita. 

Inte lätt att behaga syföreningen
Lite livegen kände man sig, menar hon, som själv fungerade 
som gratis städerska och alltiallo. Folk kom alla tider på 
dygnet och förutsatte att Anita och Lennart var hemma. 

– Om vi inte var det blev de sura!

Det var heller inte alltid lätt att behaga syföreningens damer 
som krävde att det ständigt skulle vara prydligt och rent i 
kyrkans lokaler, oavsett väderlek. Och linnedukarna som 
skulle vara på vid symötena skulle alltid ligga på ett visst 
sätt. 

Anita suckar – men skrattar åt andra minnen. Som fyllegub-

I tio år bodde Anita Ekholm i Redbergslids missionskyrka.  
Hennes man Lennart var fastighetsskötare och vaktmästare.  Själv ”hjälpte hon till”.  
– Det var väldigt socialt – fast man var ju lite livegen, säger hon.  

Ekholms 2:a låg högst upp i hörnet 
bakom skorstenen.

Söndag 16 november
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård. Sång: Karin  
 Carlson, Teresa Wiesler, Kerstin Strand, Katarina   
 Torgersson

Torsdag 20 november
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 23 november
11.00 Gudstjänst. Globalsöndag: Helig fred. Lars och   
 Margareta Ingelstam. Per Duregård 

Torsdag 27 november
11.00 RPG. Det är advent

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



barna som använde uppgångarna i kyrkan som viloplats.  
En gång skulle hon försöka få ut en av fyllegubbarna som 
låg och sov utanför kyrkoexpeditionen. ”Jag är med i 
kyrkans vänner” sa han. En annan blev lite uppretad och sa 
”Stackars dig, du blir aldrig gift!”

En lördag hade någon tuttat på i en av ingångarna, den vid 
Lilla Hökegatan. 

”De e la ingen fara, det är bara en liten väckelsebrand” sa en 
av gubbarna på gatan. 

Ny bostad och ny kyrka
Men visst var det socialt att bo i kyrkan. Efter scoutmötena, 
där Lennart var ledare, var det alltid kaffe hos Ekholms. 

Familjen växte, sonen Anders föddes och Lennart och Anita 
byggde ett hus i Sävedalen och flyttade dit 1967 ungefär i 
samma veva som nya Redbergskyrkan började projekteras. 
Några av fyllegubbarna följde med till den nya kyrkan. 

– Jag kommer ihåg att dåvarande pastorsfrun, Brita 
Wolmesjö, sa: ”Man blir inte fattig om man ger dem kaffe 
ibland.”

Sökte jobb på barnsjukhuset
Anita tyckte att hon ville göra nytta även sedan hon flyttat 
från kyrkan. Hon gick ned till det nya barnsjukhuset på 
Östra sjukhusets område och visade upp sig. Hon fick ge-

nast erbjudande om jobb på kirurgen med att sköta bebisar 
som fötts med missbildningar.

– Jag som aldrig skött sjuka barn förut. Men Anders tyckte 
jag skulle ta chansen och så blev det.  Så gick det till på 
70-talet! 

Gillar kontakt med både äldre och yngre
Anita har genom åren blivit Redbergskyrkan trogen. De 
senaste åren har hon varit en aktiv medlem i pensionärs-
gruppen, RPG. 

– Vi har väldigt roligt, säger Anita och berättar entusias-
tiskt om nya bekantskaper hon fått här också med  
pensionärer som inte är med i kyrkan. 

Men hon gillar också att ha kontakt med de yngre i för-
samlingen och är noga med att hälsa på ungdomarna vid 
kyrkkaffet. 

– Ja det är roligt. Man vet ju hur det var när man var ung 
själv, även om det var längesen, säger Anita, som vid snart 
83 års ålder har ett ovanligt intresse: hon gillar att gå på 
hockeymatcher. 

– En del har nog åsikter om det men pastor Per tycker att 
det är bra. Så då kan det ju inte vara så syndigt, skrattar 
Anita.

Katarina Hallingberg

Ljuvlig Jul!
Välkommen på Julmarknad i Redbergskyrkan
Lördagen 6 december kl 10-14

* Finfina Lotterier
* Gottigt fik

* Härligt hembakt och hemgjort
* Secondhand-försäljning av kläder

* God gemenskap

VÄLKOMNA
Behållningen går till församlingens verksamhet

Välkommen till en heldag med inspiration och utmaning, lunch, semi-
narier,	fika,	gudstjänst	i	region	väst.

09.00 INCHECKNING OCH FIKA
10.00 GEMENSAM START FÖR DAGEN
10.30 FÖRTROENDERÅDET, REGIONSTÄMMA OCH SEMINARIER

12.00 LUNCH

13.30 STORSAMLING ATT VARA EN LEVANDE OCH ATTRAKTIV KYRKA I 
VÅR TID.
 
15.00 TÅRTKALAS

15.45 SEMINARIER

•	Kyrka	för	hela	livet.
•	Allt	vad	ni	har	gjort...
•	När	tron	tar	ton.
•	Har	du	hört	att....

17.00 THE/KAFFE/FRALLOR OCH MINGEL

18.00 FESTGUDSTJÄNST-FÄRDVÄG VIDARE Med sång, musik, dans, 
vittnebörd,	bön,	intervjuer	och	predikan	får	vi	hjälp	att	lyfta	blicken

MEDVERKANDE: John Eidering, Tomas Hammar, Hanna Ekstedt, Anders 
Marklund,	sånggruppen	Be&Le,	dansgruppen	God	Moves	mfl.

ANMÄLAN www.equmenia.se/regioner/vast/anmalan 031-35 11 811

FÄRDVÄG VIDARE - Regionfest 11 oktober i Lerums Missionskyrka 

Julmarknaden är även  
Redbergskyrkans Ungas julavslutning
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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 oktober. 
Mer	info	finner	du	på	kyrkans	webb:	www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Varannan	torsdag	möts	vi	i	Gamla	Lundenskolans	gympasal	
och sportar tillsammans. Stämningen är lekfull och opretentiös 
och alla är välkomna! Vi vill framförallt uppmuntra er vuxna 
och	gamla	att	dyka	upp.	Detta	är	ett	perfekt	tillfälle	att	lära	
känna	nya	människor	och	röra	på	sig	på	ett	roligt	sätt!	
Datumen	för	hösten	är	25/9,	9/10,	23/10,	6/11,	20/11	
och	4/12,	tiden	kl	19-20	och	ansvariga	är	Linnea	Myrhage	
0701424474 och Simon Johansson 0760251466. 

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

Sportkvällar

Omsorgsgrupper
29 september - 5 oktober Lila
6 oktober - 12 oktober  Turkos
13 oktober - 19 oktober Brun 
20 oktober - 26 oktober Vit 
27 oktober - 2 november Röd 
3 november - 9 november Rosa
10 november - 16 november Orange
17 november - 23 november Grön
24 november - 30 november Blå
1 december - 7 december Indigo
 

Den 6 december kl. 10-14 blir det en härlig julmarknad i Red-
bergskyrkan.	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 ledarexpe-
ditionen. 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
Katarina Hallingberg, katarinahallingberg@gmail.com, 0708- 
224805.

Inbjudan till dialog om lägenheterna på Landerigatan 3-7

Välkommen till ett samtal och dialog om våra lägenheter 
onsdagen den 8:e oktober i samband med Onsdagskväll i 
Redbergskyrkan.

Mat serveras i vanlig ordning från 17.30. Efter maten, ca 18.30, 
samlas vi till samtal/dialog.

Bakgrund: Lägenheterna är i behov av omfattande renovering 
efter 40 års användning. Stora investeringar behövs för att 
kunna	fortsätta	att	hyra	ut	dem.	Situationen	är	nu	ohållbar	och	
beslut om investeringar eller försäljning måste tas. 

Syfte:	Att	gå	igenom	det	underlag	till	inriktningsbeslut	om	
fortsatt	ägande	eller	försäljning	av	fastigheterna	som	styrelsen	
arbetar med. 

Det	kommer	att	finnas	möjlighet	att	fråga,	kommentera	och	
påverka.

Styrelsen	önskar	alla	varmt	välkomna

Inför julmarknaden

Årets Fairtrade-fika! 16 oktober

Den 16/10 kl 18.00 är det dags för fairtrade 
challenge,	den	årliga	fika	utmaningen	som	
organiseras av fairtrade. VI samlar ihop så 
många	som	möjligt	och	fikar	tillsammans,	
lär oss om och uppmärksammar fairtrade 
på olika kreativa sätt. 

Vi	i	Redbergskyrkan	kommer	dessutom	att	
bli	diplomerade	som	en	kyrka	för	fairtrade,	
Detta gör händelsen till en högtidsdag och 
vi hoppas att många vill delta i årets mest 
vilsamma tävling!

Församlingsmöte den 26 oktober efter gudstjänst
•	 Lägenheterna på Landerigatan 3-7: 

Inriktningsbeslut om fortsatt ägande eller försäljning 
Beslut om större initial kostnad för detaljplanändring

•	 Information om upplåtelse av husvagnsplats till en romsk 
familj i samarbete med Räddningsmissionen.

•	 Övriga frågor och information
Välkommen! Styrelsen

Kallelse till församlingsmöte

Dialog om lägenheterna

Jubileumshösten 2014

Lördag 18 oktober
Vi	firar	att	Redbergskyrkans	församling	fyller	130	år!

16.00 Festmiddag kostnad 150 kr (ungdomar och studenter 
100 kr) Anmälan till Per Duregård på mejl eller anmälnings-
blankett så snart som möjligt, dock senast 12/10.

ca 18.00 “Alla tiders musik” - var med och sjung!

ca 21.00 Musik och dans med Wezzbos. Allt från klassiskt till 
nyare	musik.


