
Den 6 september på 
samlingssöndagen 

predikade Per Duregård 
om flyktingkatastrofen i 
världen, och vad vi som kyr-
ka skulle kunna göra. Den 
9 september hölls manifes-
tationen Refugees Welcome 
på Götaplatsen, med över 
20 000 deltagande. Gud 
talade – och Redbergskyr-
kan och dess kontaktnät 
lyssnade. Den 15 september 
stod Redbergskyrkans  
Flyktinghjälp redo att 
agera och vi har under denna korta 
period tagit emot över 180 flyktingar. 
Redbergskyrkans Flyktinghjälp ger 
transitflyktingar tak över huvudet och 
mat i magen ett dygn eller två, innan 

våra gäster reser vidare. Många är de 
som skänkt pengar, lämnat in mat och 
förnödenheter av olika slag, över 200 st 
har anmält sig som volontärer, många 
av dessa har tidigare aldrig besökt vår 

kyrka, och en suverän 
styrgrupp har vuxit 
fram. Framförallt har 
otroligt många skänkt 
av sig själva, av sin 
omsorg och kärlek, till 
de flyktingar vi tagit 
emot. Detta är att 
leva församling! Kom 
gärna till kyrkan och 
möt våra gäster – du 
behövs!  
För mer 
info, se 
Redbergs-

kyrkans webbsida eller  
Redbergskyrkans 
Flyktinghjälp på 
facebook.

Söndag 4 oktober
11.00 Temagudtjänst. “Ge oss idag det bröd vi behöver”    
 Roland Ernebro

Torsdag 8 oktober
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 11 oktober
11.00 Gudstjänst. Tacksägelsedagen. Roland Ernebro 

Torsdag 15 oktober
11.00 RPG: Mauritius 1984 och 2014 – en jämförelse   
 Ulf Atlestam 
18.00	 Fairtrade-fika.	Se notis på baksidan

Söndag 18 oktober
11.00 Gudstjänst med nattvard: “Att leva tillsammans”  
 Per Duregård 

Onsdag 21 oktober
17.30 OnsdagsKväll

Torsdag 22 oktober
11.00 RPG: Bibelsamtal

Lördag 24 oktober
18.00 Lördagscafé: Dans- och poesimässa. Tandi och   
 Christina Nyhage. Per Duregård

Söndag 25 oktober
11.00 Gudtjänst. “Samhällsansvar”  Per Duregård. 
 Församlingsmöte. Rapport från kyrksalsgruppen.  

Torsdag 29 oktober
11.00 RPG: Ett visprogram. Roland Svantesson

Lördag 31 oktober
11.00 Gudtjänst med ljuständning för dem som gått hem  
 under året. Per Duregård

Söndag 1 november
11.00 Gudtjänst. “Helgonen” Per Duregård 
	 Sång	och	musik:	Staffan	Skarrie

Torsdag 5 november
11.00 RPG: Bibelsamtal

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

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

Gud talade – och Redbergskyrkan lyssnade

Matilda Salomonson



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

Kyrkans anställda

Trådar mellan då och nu 
spinns i Redbergskyrkans 
jubileumsbok. Där vi i dag 
hjälper	flyktingar	delade	
vi runt förra sekelskiftet ut 
kläder till behövande i det 
fattiga östra Göteborg. För 
bara 100 kronor får du 130 
år av församlingshistoria 
i text och bild, spännande 
intervjuer med medlemmar 
som delar med sig av minnen, 
foton från jubileumsåret 
2014 och en allmänt go’ 
känsla.  

Årets julkapp – Jubileumsboken

Omsorgsgrupper
28 september – 4 oktober Brun
5 oktober – 11 oktober  Vit
12 oktober – 18 oktober Röd
19 oktober – 25 oktober Rosa
26 oktober – 1 november Orange 
2 november – 8 november Grön 

Den 15 oktober är det 
återigen Fairtrade-dag, och 
eftersom vi är en Kyrka för 
Fairtrade vill vi uppmärk-
samma detta extra! Ung 
som gammal är välkom-
men 18.00 den 15 okto-
ber till Redbergskyrkans 
församlingssal. Det blir 
fika	och	härlig	gemenskap,	
dessutom kommer vi i år 
att i grupper få besöka 
olika stationer med olika 
innehåll, som var och en 
representerar ett land som 
producerar Fairtrade-varor. 
Så var med och lär dig mer 
om Fairtrade och förändra 
världen	över	en	kopp	kaffe	eller	en	bit	choklad	–	Fairtrade	den	
15 oktober kl.18.00 i Redbergskyrkan vill du inte missa!

Än en gång har UR i Redberg anordnat en bakluckeloppis! 
Lördagen den 19 september förvandlades foajén till en second 
hand med något för alla smaker och stilar, på parkeringen stod 
tio bilar uppradade och sålde allt ifrån spa-kit till tavlor till 
leksaker.	I	caféet	fanns	härlig	paj	och	hembakt	fika	att	åtnjuta.	
Kvällen avslutades med en konsert av Solid Gospel, en stund 
som bland annat 
fått kommen-
tarer som ”Det går 
inte att beskriva 
stämningen, man 
var tvungen att 
vara där. Vi grät, 
dansade, sjöng 
med… fantas-
tiskt!”. Hälften av 
Bakluckeloppisens 
och second han-
dens intäkter gick 
till Redbergskyrkans Unga, och hälften till Redbergskyrkans 
Flyktinghjälp. Under Solid Gospels konsert togs kollekt till 
Redbergskyrkans Flyktinghjälp upp och aldrig förr har kollekt-
boxarna varit så fulla! Stort tack till alla som engagerat sig 
inför, under och i efterarbetet av dagen!

Julmarknad 

Lyckad lördag med bloppis

Den	26	september	fick	vi	fira	
bröllop i Redbergskyrkan. 
Helena-Maria Hedberg (fd 
Olsson) och Claes Hedberg 
vigdes av Per Duregård. 
Stort grattis från hela försam-
lingen. 

Grattis Helena-Maria och Claes  

Kom och fika rättvist

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

* Finfina Lotterier
* Gottigt fik

* Härligt hembakt och hemgjort
* Secondhand-försäljning av kläder

* God gemenskap
* Andakt

VÄLKOMNA
Behållningen går till församlingens verksamhet

Bed för projektet ”Hälsa för alla i Kongo” att det ger  
engagemang och välsignelse i både Kongo och Sverige.

Förbönsämnen med Luozi


