
Tänk om man kunde formulera det 
mest centrala innehållet i den kristna 
tron i några korta rader. Sedan kunde 
någon, med tanke på att det är så 
många som har svårt att be, skriva en 
bön som sammanfattade allt det som 
människor bett om i alla tider. 
Så kunde man sätta ihop de två 
delarna så att det blev som en bön 
som människor kunde be om de 
inte själva hittade de rätta orden 
själva. Tänk sedan om det kunde 
bli så att kristna över hela världen, 
jag menar katoliker, ortodoxa, 
protestanter, pingstvänner, och 
kanske skulle till och med vi i Red-
bergskyrkan, skulle kunna be den 
bönen. Vilken gemenskapskänsla 
man skulle få med alla kristna i hela 
världen om det fanns en sådan bön.

Visst låter det som en genial idé? 
Men som så ofta när man kommer 
på något bra är det någon annan som 
tänkt samma tanke långt före en själv. 
Den bönen har nämligen funnits med 

under kyrkans hela historia och vi ber 
den i stort varje gång vi samlas till 
gudstjänst i Redbergskyrkan

Vår Fader, Herrens bön eller Den 
bön som Jesus har lärt oss. Vi brukar 

kalla den lite olika men alla har vi både 
hört och bett med i den många gånger 
och då � nns det ju alltid en risk för att 
man bara hänger med och inte tänker 
så mycket på orden.

Jag hörde en gång om en bonde som 
sa till sin granne: Du ska få min häst 

om du kan be hela Fader vår utan att 
tänka på någonting annat. Grannen 
antog utmaningen och gick hem. Efter 
ett par dagar möttes de igen och då 
var naturligtvis den stora frågan hur 
det hade gått. Jo, sa grannen, det gick 

bra ända till fräls oss från ondo, 
men då kunde jag inte låta bli att 
fundera över om hästskorna följde 
med.

Jag tror vi alla kan känna igen oss 
i hur tankarna far iväg trots att vi 
kanske försöker att koncentrera 
oss. Men för att vi ska få tillfälle 
att tränga in i denna djupa och 
viktiga bön inbjuder vi till åtta 
temaguds-tjänster, fyra i höst och 
fyra till våren. Då vi ska 

försöka vaska fram några 
av de guldkorn som � nns 
i denna oändliga skatt-
kista. Kom så gräver 
vi tillsammans!

Roland Ernebro

Torsdag 3 september
11.00 RPG: Svenska landskapsblommor. 
 Per-Olof Karlström

Söndag 6 september
11.00 Gudstjänst med nattvard. Samlingssöndag. 
 Per Duregård. Kören sjunger

Torsdag 10 september
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 13 september
11.00 Temagudstjänst: “... du som är i himmelen” 
 Roland Ernebro 

Torsdag 17 september
11.00 RPG: Kungar och tiggare ... Per-Olof Kindbom 

Lördag 19 september
14.00 Bakluckeloppis. Försäljning, fi ka mm. 
18.00 Konsert med Solid Gospel. Se notis på baksidan

Söndag 20 september
11.00 Temagudstjänst: “Låt ditt rike komma” Per 
 Duregård. Sång: Kerstin Strand och Theresa Wiesel.
          Katarina Torgersson, fl ygel 

Onsdag 23 september
17.30 OnsdagsKväll

Torsdag 24 september
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 27 september
11.00 Temagudtjänst: “Låt din vilja ske”  Per Duregård.   
 Sång: Ewa Hansson. Calle Huld, fl ygel.

Torsdag 1 oktober
11.00 RPG: Finner vi Gud i litteraturen? Per Duregård

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

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

Vår fader

Scout börjar 1 sep
Läxhjälp börjar 8 sep

Tonår börjar 10 sep

Det behövs ledare på alla verksamheter och 
daglediga eller studenter som kan hjälpa till på läxhjälp! 

Uppstart för RU:s verksamhet



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 september. 
Mer info fi nner du på kyrkans webb: www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Vem är du?
Jag är ny ungdomsledare i kyrkan. Jag kom-
mer ursprungligen ifrån Tranås i Småland. 
Vid 14 års ålder halkade jag in i kyrkan 
efter en språkresa, jag försökte förstå vad 
kyrkan och tron handlade om – och hit-
tade en relation till Gud som jag insåg att 
jag varken ville eller kunde klara mig utan. 
Efter studenten läste jag Bibellinjen på 
Södra Vätterbygdens folkhögskola 
och jobbade sen som ungdomsledare 
i Immanuelskyrkan Jönköping, ett jobb jag tyckte mycket om. 
Efter två år där öppnade livet nya dörrar och jag började jobba 
som danslärare på Värnamo Kulturskola och 
Finnvedens Gymnasium. 

Har du några speciella intressen?
Dans är verkligen en av mina stora passioner! Jag har dansat i 
16 år och jobbat som danslärare i 7 år, som heltidsjobb och vid 
sidan om studier och andra jobb. Sport, främst fotboll, teater 
och sång är andra intressen. 

Varför sökte du jobbet i vår församling?
Vid årsskiftet 14/15 fl yttade jag till Göteborg för att plugga 
socialt arbete på universitetet. Under våren föddes en läng-
tan att återigen få arbeta i församling.  Att se unga människor 
utvecklas, växa och blomma, det är något jag vill vara en del 
av och lägga en god grogrund för. Att få fi nnas med i barn 
och ungdomars vardag, inspirera dom och möta dom där de 
är, är verkligen en förmån. Jag känner Klara Holmin och gillar 
Redbergskyrkan därför att den teologiska synen går i linje med 
min egen. Det verkar vara en öppen och inkluderande försam-
ling, som fi nns med i samhället – till exempel via läxhjälpen, 
något jag i min tjänst kommer satsa mycket på. 

Har du någon hälsning till församlingen? 
Jag ser mycket fram emot att lära känna er och fortsätta det 
goda arbete som Klara gjort. Tillsammans tror jag att vi kan och 
kommer få göra stora saker för en stor Gud. Tveka inte att titta 
in på mitt kontor för att säga hej och kom ihåg att jag aldrig 
tackar nej till en kopp kaff e. Vi ses! 

Hallå Matilda Salomonson

Omsorgsgrupper
31 augusti – 6 september  Blå
7 september – 13 september Indigo
14 september – 20 september Lila
21 september – 27 september Turkos
28 september – 4 oktober Brun 

Parfym, rakvatten, hårspray och hudprodukter – men även 
kläder som luktar starkt av tvätt- och sköljmedel. Sånt kan 
skapa stora problem för den som är känslig för dofter. Det kan 
exempelvis ge hosta, snuva, yrsel, huvudvärk och svårigheter 
att andas. Ungefär var sjätte kvinna och hälften så många män 
är drabbade.  Så tänk på det när du gör dig fi n inför kyrk-
besöket och kör naturligt!

Tänk på dem som inte tål dofter

Lördagen den 19 september är det dags för RU:s baklucke-
loppis igen! Vill du vara med och hjälpa till? Kläder till second 
hand tas tacksamt emot och lämnas bäst i snickeriet innan 
den 18 september. För platsbokning till loppisen hör av dig till 
ungdomsledare Matilda Salomonson på adressen: 
matilda@redbergskyrkan.se. 

Vi ses den 19 september! /Ungdomsrådet 

Jag är ny ungdomsledare i kyrkan. Jag kom-
mer ursprungligen ifrån Tranås i Småland. 
Vid 14 års ålder halkade jag in i kyrkan 
efter en språkresa, jag försökte förstå vad 
kyrkan och tron handlade om – och hit-
tade en relation till Gud som jag insåg att 
jag varken ville eller kunde klara mig utan. 
Efter studenten läste jag Bibellinjen på 

och jobbade sen som ungdomsledare 

Bloppis och konsert 19 sept

Snart är det åter dags för en serie temagudstjänster. Den här 
gången har vi i Verksamhetsrådet fastnat för att genomföra 
inte mindre än åtta temagudstjänster som tar sin utgångspunkt 
i de olika delarna av Herrens bön. Fyra av dessa gudstjänster 
genomförs nu, och sedan återkommer vi med resterande i 
januari – februari 2016.

Vi tänker oss att hålla fast vid den struktur som präglat de 
senaste årens temagudstjänster, med en utbyggd förbönsdel 
där det är möjligt att ta emot nattvard, få en personlig väl-
signelse och ett kors tecknat i pannan. Vid ett par av guds-
tjänsterna ges också möjlighet till personlig förbön.

Höstens teman ser ut som följer:
13 september:  ”…du som är i himlen”  Roland Ernebro

20 september: ” Låt ditt rike komma”  Per Duregård

27 september:  ”Låt din vilja ske”           Per Duregård

4 oktober: ”Ge oss idag det bröd vi behöver”  Roland Ernebro

Vi hoppas att många vill vara med och planera en eller fl era av 
dessa gudstjänster. Är du intresserad så anmäl det till någon av 
oss pastorer, eller till övriga i Verksamhetsådet dvs. Lasse 
Vennman, Annki Mjörnheim och Inger Berntsson.

För verksamhetsrådet: Per Duregård

Temagudstjänster i höst

Foton från scoutlägret liv@

Bed för planering av årets verksamhet för de unga i våra försam-
lingar. Bed för barn- och ungdomsarbetet i våra församlingar.

Förbönsämnen med Luozi


