
Återigen kommer vi att 
möta ängelns uppmaning 

till de minst sagt överraskade 
herdarna. Mitt i deras nattliga 
vardag hände något nytt som 
ingen hade kunnat förutse. Det 
oväntade väcker ofta en rädsla 
hos oss bland annat därför att vi 
tappar kontrollen över det som 
sker.

Vår värld är just nu fylld av 
människor som bär på känslan 
av att man tappat kontrollen 
över sin tillvaro. Det gäller allti-
från den lilla familjen som fl yr 
från sitt sönderskjutna hem till 
politikerna som inte ser någon 
gräns på antalet hjälpbehövande 
som knackar på vår dörr. I tider 
av rädsla blir frågan hur man skapar 
trygghet högaktuell.

Med risk att förenkla en svår och 
komplicerad fråga vill jag ändå lyfta 
fram två huvudalternativ när det gäller 

att skapa trygghet, nämligen genom 
kontroll eller tillit.

Idag tycks det som att många ser 
kontrollen som den säkraste vägen till 
tryggheten. Genom gränskontroller 

och hårdbevakning av vissa människor 
och byggnader ska allmänheten känna 
sig trygg.

Men med sin sång i natten utmanar 
änglarna oss att våga gå tillitens väg. 
Deras budskap är att ett barn är fött 
som fått all makt i himlen och på 
jorden. Änglarnas uppmaning att vi 
inte ska vara rädda grundar sig alltså 
inte på att det skulle saknas anledn-
ing att vara rädd utan på att det fi nns 
någon att lita på.

Därför är änglarnas hälsning den 
samma i år som den alltid har varit. 
Var inte rädda. Glädjebudet om Frälsa-
rens födelse gäller också nu.

God advent och jul.

Roland Ernebro
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Tisdag 8 december
18.00 Ledaravslutning för Redbergskyrkans Unga 

Torsdag 10 december
11.00 RPG: Luciafi rande med lussetåg av barn.

Söndag 13 december
11.00 Gudstjänst: “Bana väg för Herren”. Roland Ernebro 

Söndag 20 december
11.00 Gudstjänst: “Herrens moder”. Per Duregård. Kören   
 sjunger 

Torsdag 24 december
23.30 Julnattsgudstjänst. Per Duregård. Kören sjunger. 

Söndag 27 december
11.00 Gudstjänst: “Guds barn.” Per Duregård

Söndag 3 januari
11.00 Gudstjänst: “Guds hus.”  Roland Ernebro

Onsdag 6 januari
16.00 Världens fest. “Världen på fl ykt”.  Avslutning på   
 insamlingen “Tänd ett ljus” till Equmeniakyrkans   
 internationella arbete.

Söndag 10 januari
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård

Söndag 17 januari
11.00 Gudstjänst. Sång och musik  av Leo Westlin 
 med band

Söndag 24 januari
11.00 Gudstjänst.

Söndag 31 januari
11.00 Gudstjänst. 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Var inte rädda!

123 238 91 87

Redbergskyrkan behöver ditt ekonomiska stöd 
för att klara budget, just nu ligger vi efter med 
insamlade gåvor. 

Swisha gärna din gåva till oss på 123 238 91 87

Julgåva till församlingen



 Matilda och Emma tar plats i Equmenia Region västs styrelse  

Två från samma Equmeninaförening 
– hur gick nu detta till? Emma och 
Matilda ser på varandra och skrattar 
lite där de sitter i soffan i pastor Pers 
rum. 

Emma: 
– Jag skulle ju egentligen vara 
kvar i Småland och hade sagt ja 
till att vara med i styrelsen för 
Equmenia Region Öst. Men så 
flyttade jag tillbaka till Göteborg 
och svarade då ja på frågan om 
att ta motsvarande uppdrag i Region Väst. 

Matilda: 
– Jag hade blivit tillfrågad om att vara med i styrelsen för 
Equmenia nationellt men jag tyckte det kändes för krä-
vande.  Jag var med på regionstämman för jag tycker sånt 
är så roligt och där presenterade nomineringsgruppen en 
styrelse med två vakanser.  Det är ju inte bra, särskilt inte 
som Västra Regionen är den största. 

Emma: 
– Och styrelsen ganska liten dessutom. 

Matilda: 
– Jag känner en i nomineringsgruppen och när hon frågade 
om hon på sittande möte kunde föreslå mig så sa jag ja. 

Emma: 
– Och jag är en styrelsenörd som gillar möten. Jag har 
ju varit med i UR och RU här i kyrkan ända sen tidiga 
tonåren och taggats till att skriva motioner och vara med på 
årsmöten.

Styrelsen för Equmenia Region Väst är en juridisk person 
som jobbar på regionsstämmans uppdrag och beslutar över 

anställningar och verksamhet. Den jobbar nära 
personalen på kansliet som ligger på Överås. 
Det är alltså ett seriöst uppdrag. 

Regionen omfattar dessutom geografiskt 
Equmeniaföreningar i Västergötland, 

Dalsland och Halland. Hur känns 
det? 

Matilda: 
– Equmeniaföreningar är väldigt 
olika bara om man jämför 

församlingar inom Göteborg och 
ännu mer om man tänker på hela regionen. Det är viktigt 
att styrelsen får med så olika människor som möjligt. 

Emma: 
– Ja, och att vi som göteborgare inte glömmer bort fören-
ingarna i till exempel Herrljunga och Vårgårda som ju är 
väldigt stora. 

Vilka frågor brinner ni särskilt för? 

Emma: 
– Jag vill jobba med PULS, som är Equmenias idrottsarbete, 
där jag tidigare varit engagerad i stag, strategisk arbetsgrupp, 
i Region Öst. 

Matilda: 
– Och jag brinner för de kreativa ämnena, att vi mer kan 
använda oss av dans, teater och konst i bön och gudstjänst. 
Det finns inte så mycket av det idag och det kan öppna upp 
för nya upplevelser. 

Text: Katarina Hallingberg

I oktober fick styrelsen för Equmenia Region Väst två nya och mycket kompetenta ledamöter. De heter Emma Ton-
nvik och Matilda Salomonson och har förstås sin hemvist i Redbergskyrkas Unga och vår församling. 

”Gud har givit mig denna kyrka”

Det är få i vår kyrka som kan så många språk och det är nog 
ingen som de senaste månaderna besökt så många europei-
ska länder. Under väldigt speciella omständigheter. Det här 
handlar om flyktingen Peshawa som många nog träffat – och 
nästan lika många fått en kram av. 

Han sitter med sin tekopp på kyrktorget medan en härlig 
doft av lagad mat letar sig ut från köket. Han har inget 
emot att berätta sin historia, han talar lugnt och med många 
detaljer om tidpunkter och reslängder.  

Intervjun börjar lite trevande – på engelska – med frågan om 
hur länge han varit i Sverige. Svaret kommer blixtsnabbt: 

– Två månader och sex dagar. 

Peshawa är 23 år, har studerat turism och även jobbat med 

ett amerikanskt oljebolag som hade en sumpgas – hydrogen-
sulfid – som specialitet.  Men han hade en dröm: Att åka till 
Sverige.  

– Jag hade hört av en vän och även läst på internet att Sver-
ige är ett land där man respekterar varandra oavsett om man 
är vit eller svart, kvinna eller man och vilken bakgrund man 
har. 

Tog farväl av familjen i Arbil
Så en dag var det dags. I augusti tog Peshawa farväl av sin 
familj i Arbil i irakiska Kurdistan och påbörjade resan till 
sitt nya liv. Denna startade i Turkiet. Från Istanbul vandrade 
han i 16 timmar för att komma till en by på gränsen till 
Bulgarien. 



– Vi var 40 flyktingar – unga, gamla, män, kvinnor och 
barn. När vi kom dit tog gränspolisen oss och skickade 
tillbaka oss. 

Tre dagar senare blev det ett nytt försök och efter att ha 
passerat gränsen och vandrade flyktingarna 20 timmar för 
att komma till Sofia, Bulgariens huvudstad.  Efter fem dagar 
här fortsatte färden mot Serbien. Denna vandring var 25 
timmar lång, på vägar och genom skogar. 

– Vi bodde 20 personer i ett litet rum. Vi hade ingen mat 
utom lite bröd vi hade med oss från Turkiet som var så hårt 
att vi var tvungna att hälla vatten på det för att kunna äta 
det. 

Dåligt behandlade i Ungern
Nästa anhalt var Ungern dit Peshawa kom klockan sju på 
morgonen. Ungersk gränspolis mötte upp och han och hans 
medflyktingar hamnade i fångenskap i ett läger. 

– Vi var 500 personer 
där, från Irak, Iran, 
Somalia, Afganistan, 
Kurdistan … De behan-
dlade oss illa. Ungern är 
ju en dörr in i Europa 
och vi gjorde klart att vi 
vill åka vidare och ville 
därför inte lämna finger-
avtryck och då försökte 
de lura oss att finger-
avtrycken bara var en 
säkerhetsåtgärd inför att 
vi skulle få åka vidare. 

Till slut begav sig 
Peshawa iväg – utan 
mat och dryck – och påbörjade en tiotimmars vandring till 
Wien. Flyktingarna var smutsiga, blöta och kalla av regnet 
och det man hittade i skogen var det enda de hade att äta. 
I Wien hade regeringen öppnat tågstationen för att flyktin-
garna skulle kunna åka vidare till Tyskland.  

– Vi kom till en mindre stad innanför tyska gränsen och där 
träffade vi fem personer. De frågade om de kunde hjälpa 
och jag sa att jag ville åka till Hamburg för att träffa min 
farbror. De hjälpte mig att finna den bästa vägen så att jag 
skulle slippa lämna fingeravtryck och kunna komma vidare. 

Hittade släkten i Hamburg
Peshawa hittade så småningom sin farbror och hans familj. 
De bodde under eländiga förhållanden i tält i ett flyk-
tingläger och han stannade hos dem i elva dagar. Peshawa 
frågade om de skulle med till Sverige och de gjorde så men 
med mål att fortsätta till Norge där de hade släktingar. 

I Kiel började den sista etappen på Peshawas resa. Han tog 
Stenabåten till Göteborg, anlände 9.40 på morgonen och 
transporterades från terminalen till centralstationen där han 
tillbringade dagen. 

– Jag träffade goda människor från organisation Refugees 

Welcome och fick mat och kläder. På kvällen började de 
köra oss till olika platser där vi skulle få sova. Jag visste 
inte att vi skulle till en kyrka men blev så lycklig när jag 
upptäckte att det var hit vi fått komma. 

Peshawa berättar att han tre år tidigare lämnat islam som 
är den religion han vuxit upp i och hans familj bekänner 
sig till. Han hade i hemlighet blivit kristen. När han i övre 
tonåren började söka sin identitet kunde han inte förlika sig 
med värderingarna i islam. Han hade inte rätt åsikter, han 
bråkade mycket med sin familj som tyckte att han tänkte fel 
och ville tvinga honom att gå till moskén och att be och han 
accepterades inte bland sina vänner. 

– Allt var så tvingande, det var haram, förbjudet. Jag hade 
vänner som gick i katolska kyrkan och de hade en annan 
livssyn och kände sig så fria. Jag längtade efter något annat.  
Men min familj visste inget – och vet inte än. De skulle 
aldrig acceptera det …

Pastor Per erbjöd 
fristad
Han frågade volontär-
erna i Redbergskyr-
kan om han kunde 
få tala med pastorn 
och lite senare samma 
kväll träffade han 
Per. Han berättade 
hela sin historia och 
kände att Per förstod 
och erbjöd honom en 
fristad. Idag bor han i 
en av scoutlyorna och 
betraktar han Per och 
familjen Duregård 

som sin nya familj. 

Men hans farbror skulle ju fortsätta till Norge nästa mor-
gon. Den natten var svår. Skule han följa med eller stanna? 
Men på morgonen stod det klart – Peshawa bestämde sig 
för att stanna i Göteborg och Redbergskyrkan. Där och då 
började hans nya liv. 

– Jesus älskar mig så mycket att han förde mig hit. Det är 
som en ny födelsedag för mig.  Jag deletade mitt gamla liv. 
Jag bor här och jag har den bästa familjen som lär mig allt 
så att jag kan bli som svenskarna. Jag har många vänner, 
säger han och pekar ut mot alla volontärer som samlats runt 
borden. 

– Och jag har blivit vegetarian, ler han och avslutar: 

– Nu vill jag lära mig svenska. Jag är inte rädd – jag är lyck-
lig. Gud sände denna kyrka till mig och jag ber och tackar 
för det.

Språken då – hur många kan du? 

– Engelska, kurdiska, irakiska, farsi, lite arabiska. Nu är det 
mitt nya språk svenska som gäller.  

Text: Katarina Hallingberg
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Innan solidaritetskvällen bröt ut var det glasskalas för alla 
våra underbara fl yktingvolontärer. Ett femtiotal volontärer fi ck 
bland annat möta chefen för ICA Kvantum Munkebäck, Pelle 
Collins, som skänker all mat som behövs till vårt fl yktingar-
bete. En stor majoritet av alla volontärer kommer helt utifrån, 
utan anknytning vare sig till vår kyrka, eller andra församlingar. 
Det kändes väldigt fi nt att få framföra vårt stora tack till alla 
dem och förstås till Pelle Collins.

Omsorgsgrupper
30 november - 6 december Turkos
7 december - 13 december Brun
14 december - 20 december Vit
21 december - 27 december Röd
28 december - 3 januari  Rosa
4 januari - 10 januari  Orange 
11 januari - 17 januari  Grön
18 januari - 24 januari  Blå
25 januari - 31 januari  Indigo
1 februari - 7 februari  Lila

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.rcn@gmail.com

RCN Consulting

Trettondedag jul är det återigen dags för Världens fest i Red-
bergskyrkan, kl 16:00.

På världens fest äter vi härlig internationell mat och lyssnar till 
intressanta människor som berättar om upplevelser runt om 
i världen. Vi gör också en rejäl satsning på Equmeniakyrkans 
Trettondedagsinsamling som även i år sker under temat Tänd 
ett ljus. Programmet är inte riktigt spikat än, men klart är att 
så väl mat som innehåll kommer att aktualisera den rådande 
fl yktingsituationen och naturligtvis kommer de som är våra 
gäster i vårt boende vid den tiden att  medverka både med 
recept, matlagning och med sina berättelser. Bland de medver-
kande är vi glada att räkna in Hans Johansson som är fl ykting-
samordnare inom Equmeniakyrkan. 

Världens fest 6 januari 2016

Den 27/12-1/1 åker Redbergskyrkans Unga med ett fl ertal 
andra församlingar till Lima på nyårsläger. Det blir häng i skid-
backen, andakter, lek och skoj! Lägret är fullt, vilket innebär att 
150 personer åker. Från oss har vi ett gott gäng som ledare och 
kökspersonal. Be gärna för vårt läger och ungdomarna, både 
innan, under och efter!

Lördagen den 14 november bjöd 
Redbergskyrkan in till en solidar-
itets-kväll under rubriken ”Vi som 
bryr oss”.

Det blev en riktig helkväll med 
sång och musik, och information 
kring olika angelägna projekt 
för att göra vår värld lite bättre. 
Under kvällen medverkade Red-
bergskyrkans kör under ledning 
av Göran Karlsson med musiker 
och sångsolisterna Leif Sunes-
son, Maria Lansenfeldt och Lollo 
Gardtman.   

 Vi fi ck också information om pro-
jektet ”Hälsa för alla i Kongo” och 
samlade in pengar till att förse 
sjukhuset i Luozi med solceller så 
att vården säkras mot strömav-
brott. Diakoniaaktivisterna berät-
tade livfullt om kampanjen 
”Act now för climate change” inför klimatmötet i Paris.

En stor publik njöt av sången och musiken och fylldes av nytt 
hopp och engagemang för allt det som behöver förändras på 
vår jord.  

Vi som bryr oss-galanJulgranar
Redbergskyrkans 
granar

www.redbergskyrkan.se

Tider för granförsäljning, 5-22/12
START PÅ JULMARKNADEN 5/12 

Ons  18.00-20.00 
Tors 18.00-20.00 
Fre  18.00-20.00 
Lör  10.00-18.00 
Sön  10.00-14.00 

Mån (fr.o.m.14/12) 18.00-20.00 
Tis (fr.o.m. 15/12) 18.00-20.00 

Betala gärna med kort 

eller swish!

START PÅ JULMARKNADEN 5/12 

Under 1 advent kan du förboka 

din gran! Betala då, hämta när 
du vill!

Vad går pengarna till? 
•45% Redbergskyrkans församling 
•45% Redbergskyrkans Unga 
•10% Redbergskyrkans Flyktinghjälp

Snowlo nyårsläger

Pastor och församlingsföreståndare:
Per Duregård, 788 56 04, 076-0070792 per@redbergskyrkan.se

Pastor:
Roland Ernebro, 16 32 45, roland.ernebro@gmail.com

Ungdomsledare:
Matilda Salomonson, 788 56 01, matilda@redbergskyrkan.se

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg, Torbjörn 
Eklund och Per Duregård. Manusstopp 25 januari. 
Mer info fi nner du på kyrkans webb: www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Tack till alla volontärer

Foto: Amanda Duregård


