
I dessa tider är det inte lätt att vara 
människa.

Lidandet synes utan slut. Män-
niskor flyr från krig, terror och 
förföljelse.

Våra europeiska grannar 
stänger sina gränser för att hindra 
de flyende att ta sig vidare norrut. 
I vårt eget land brinner asyl-
boenden. Mordbrännarna hejas 
på av bittra, hatfyllda människor 
som i skydd av nätets ano-
nymitet sprider sin ondska.

En ung man kliver ut ur 
sitt mörka rum och agerar 
bödel på en skola inte 
långt härifrån.

I tider som dessa får vi 
som är kristna inte vara tysta. Vi 
får inte låsa in oss i våra trygga hus och 
gömma oss bakom fromma ord och 
böner. Nej, tvärtom!

Vi kristna måste öppna våra hjärtan, 
men vi måste också öppna våra kyrkor, 
sommargårdar, församlingshem och 

så vidare för flyktingar. Vi 
måste samverka med 

alla goda krafter som 
verkligen gör sitt bästa 
för att flyktingarna ska 

få känna sig välkomna, 
få bli individer. Bli våra 

systrar och bröder. Vi måste höja 
våra röster mot alla de krafter som 
är igång och som underblåses av ett 
av våra riksdagspartier. Minns vad 

Martin Luther King sa: Jag fruktar 
inte de onda människornas verksam-
het, jag fruktar de goda människor-

nas tystnad.
Vad skulle Jesus göra? Den frågan 

har vi ofta anledning att ställa oss. 
Och nu måste den ställas! Vad tror 
du? Jag är övertygad om att han skulle 

tagit fighten verbalt på stadens gator 
och torg liksom han gjorde med dem 
han ansåg var helt fel ute i den tid då 
han fanns här på vår jord. Jesus gick 
till storms mot överhet som inte tog 
ansvar, mot dem som förtryckte andra 
för deras härkomsts skull. Han bröt 
mot regler och bud i människokärlek-
ens namn. Han upprättade, helade och 
befriade människor ur deras lidande.

Så får vi vandra i Jesu Kristi namn 
och göra våra röster hörda 
för allas lika värde, för 
överskridande av alla 
gränser som dragits upp 
av människor, såväl när 
det gäller nationsgränser 
som etnicitet, kultur 
och religionstill-
hörighet.

Torsdag 5 november
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 8 november
11.00 Gudstjänst: “Förlåtelse utan gräns”. Roland Ernebro

Torsdag 12 november
11.00 RPG: Om Romer – en minoritet i Europa.  
 Ingrid Schiöler

Lördag 14 november
18.00 Solidaritetskonsert. Kören, solister och musiker 
 Se annons på baksidan

Söndag 15 november
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård.  
 Musik: David och Kristina Engström 

Torsdag 19 november
11.00 RPG: Bibelsamtal, Johannesevangeliet 

Söndag 22 november
11.00 Gudstjänst på Globalsöndagen. Roland Ernebro

Torsdag 26 november
11.00 RPG: Om Luther – Carl Magnus Adrian

Söndag 29 november
11.00 Gudstjänst på Första advent. Per Duregård,  
 Kören med solister 

Torsdag 3 december
11.00 RPG: Bibelsamtal, Johannesevangeliet

Lördag 5 december
10-14 Julmarknad. Se annons på baksidan.  
 Julavslutning för RU.  

Söndag 6 december
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård.  
 Musik: Rebecka och Calle Martinius 

Söndag 8 december
18.00 Ledaravslutning för Redbergskyrkans Unga 

Torsdag 10 december
11.00	 RPG:	Luciafirande	med	lussetåg	av	barn

19.00  Årets stora julkonsert med Christina Lindberg,    
 Andre Hvidsten, Helene Nyberg, Tommy Wigardt   
 och Thomas Enroths orkester!  
 20 % av intäkterna går till Redbergskyrkans  
 Flyktinghjälp 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Vi måste göra våra röster hörda – i Kristi namn!

Per Duregård

123 238 91 87



Redbergskyrkans församling | Landerigatan 9, 416 70 Göteborg | 031-788 56 00 | Bankgiro 281-8565 | RU:s plusgiro 62 13 74-8

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

Kyrkans anställda

Omsorgsgrupper
2 november – 8 november Grön 
9 november – 15 november Blå
16 november – 22 november Indigo
23 november – 29 november Lila
30 november – 6 december Turkos

Lördagen den 14 november kl 18.00 bjuder Redbergskyrkan in 
till en galakväll under rubriken ”Vi som bryr oss”.

Det blir en helkväll med sång och musik, information kring 
olika angelägna projekt för att göra vår värld lite bättre, och 
naturligtvis blir det servering.

Under kvällen medverkar Redbergskyrkans kör under ledning 
av Göran Karlsson med musiker och sångsolister. Lollo Gardt-
man, som många hört live och på radio och som medverkade 
på förra årets Ingemar Olsson-konsert, kommer att framföra 
några sköna låtar. Vi kommer att få information om projektet 
”Hälsa för alla i Kongo” och även samla in pengar till att förse 
sjukhuset i Luozi med solceller så att vården säkras mot  
strömavbrott. Det blir också ett inslag från Diakoniaaktivister-
na som rustar för att resa till klimatmötet i Paris under parollen 
”Act	now	för	climate	change”.	Vi	kommer	också	att	informera	
om	vårt	eget	flyktingarbete.

Boka in lördagen den 14 november och bjud med alla dina 
vänner till en kväll med härlig musik och angeläget budskap!

Arrangörer är Redbergskyrkans Internationella grupp samt 
Redbergskyrkans kör.

Vi som bryr oss-gala

Timmarna innan ”Vi bryr oss-galan” bjuder vi in alla dem som 
arbetar	som	volontärer	till	en	mingelträff	med	trevligt	fika.

Tanken är att dels uppmuntra våra volontärer, men också att ge 
dem en chans att möta varandra utanför arbetspassen.

Så: Välkomna alla ni fantastiska frivilligarbetare som gör Red-
bergskyrkans	flyktingarbete	möjligt!	Stanna	gärna	kvar	resten	
av kvällen och njut av musik och viktiga tal. Startar kl 16.00

VolontärsmingelDen 3 oktober begav sig ett gäng morgonpigga scouter och 
ledare iväg mot Alingsås för årets Kämpalek. Dagen erbjöd 
en heldag utomhus i härligt höstväder. Åtta stationer med 
något för alla ålderskategorier fanns utplacerade i Nolhaga 
parkområde. Glädje, samarbete och potatis (chipsprovning, 
skala längsta potatisskalet, skjuta potatis med slangbella osv) 
sammanfattar väl årets kämpalek. Extra kul var det också att få 
se hundratals andra scouter från andra kårer och städer!

Kämpalek

Huskyrkan	är	ett	tillfälle	att	träffas	i	hemmamiljö	och	samtala	
om	den	kristna	tron,	fika	tillsammans	och	be.	Ålder	eller	erfar-
enhet av tro spelar ingen roll – du är välkommen!

Höstens andra huskyrka äger rum den 11 november och den 
tredje och sista samlingen är den 2 december, båda gångerna 
på Jägaregatan 8G (Hisingen).

Vi	börjar	med	att	fika	vid	18.30,	runt	18.50	blir	det	någon	form	
av introduktion av kvällens ämne och sen pratar vi om detta 
och avslutar med bön. Kvällen avslutas vid 20.00. 

Huskyrkan är ett samarbete mellan Betlehemskyrkan och 
Redbergskyrkan. För mer info kontakta ungdomsledare Matilda 
Salomonson, 073-525 29 59.

Huskyrka

Julmarknad 

Ljuvlig Jul!
Välkommen på Julmarknad i Redbergskyrkan
Lördagen 5 december kl 10-14

* Gottigt fika
* God gemenskap
* Finfina Lotterier

* Härligt hembakt och hemgjort
* Secondhand-försäljning av kläder
* Luciatåg och julgransförsäljning

* Julavslutning för RU
* Andakt

VÄLKOMNA
Behållningen går till församlingens verksamhet

Den 8 december håller Redbergskyrkans Unga ledaravslutning. 
Kl 18 i kyrkan. 

Ledaravslutning 8 dec

Den 5 december startar försäljningen av julgranar. 
Nytt för i år är att både församlingen och RU står 
bakom den. En del av vinsten kommer gå till 
flyktingarbetet.	

Samma dag hålls även julavslutning för 
Redbergskyrkans Unga. Det blir luciatåg och 
besök av tomten med lite smått och gott. 

Julgranar och julavslutning
Från styrelsen

På församlingsmötet 25/10 fördes samtal om eventuella förän-
dringar i kyrksalen. En arbetsgrupp delade en del tankar och 
idéer	om	hur	kyrksalen	kan	göras	mer	flexibel	bl.a.	möblering	
av bänkar/stolar och på podiet. 
En ekonomisk rapport lades 
också fram där ekonomians-
varig påminde om att det är 
viktigt	med	fortsatt	offrande.	
Församlingen ligger lite back 
gentemot budget. 


