
Brrr. Maj har verkligen 
varit kall och blåsig detta 

år. Som tur är har vi haft gott 
om ”inre värme” här i vår 
kyrka med bakluckeloppis, 
klimatståupp och konfi rma-
tionshögtid
Kvar av vårens/försommarens 

stora händelser är West pride 
som äger rum 10-14 juni. Jag är 
glad och stolt över att Redbergskyrkan 
i år beslutat att som församling delta i 
West pride. 
West pride är en manifestation för 

kärlekens seger över rädslan. Som 
kristna står vi upp, tillsammans med 
många andra goda krafter för att två 
människors kärlek alltid är något vack-
ert och välsignat av Gud.
Nu går vi in i en lugnare period, 

liksom Sverige i stort. Men – vi kom-
mer att fi ra gudstjänst varje söndag kl 
11.00  hela sommaren. Dessutom är 

det ekumenisk gudstjänst i Härlanda 
kyrkoruin onsdagar kl. 18.30 i juni 
och augusti. Den 12 augusti med-
verkar Redbergskyrkan med sång och 
musik och den 19 augusti predikar jag. 
Blir det då en fi n sommar? Låt oss 

hoppas och tro det. En ”fi n” sommar 
kan ju innebära så mycket. Vackert 
väder, någorlunda varmt i luften och i 
vattnet. 
Men en ”fi n” sommar är också en 

sommar där vi visar särskild omsorg 
om dem som inte tar sig ut på egen 
hand på grund av ålder, funktions-

hinder eller annat. En ”fi n” 
sommar är en 
sommar för alla!
En ”fi n” sommar är helt en-

kelt en sommar där vi, liksom 
under alla andra årstider, bryr 
oss om varandra. Där leken 
och allvaret får blandas. Där 
gemenskapen är det centrala. 

Kom gärna och var med på våra som-
margudstjänster! De har lite annor-
lunda karaktär. De är lite enklare till 
upplägget och vi möts ute på kyrk-
torget. Det viktiga är att vi möts till 
gemenskap med varandra, men också 
med Gud. 
Gud tar som tur är inte 

semester. Hen är med oss 
alla dagar, både vinter och 
sommar, båda de ljusa och 
de mörka dagarna.
Glad sommar!
Per Duregård 

Söndag 7 juni
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro  

Onsdag 10 juni
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 14 juni
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård

Söndag 21 juni
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro 

Onsdag 24 juni
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 28 juni
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

Söndag 5 juli
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro 

Söndag 12 juli
11.00 Gudstjänst. 

Söndag 19 juli
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

Söndag 26 juli
11.00 Gudstjänst. 

Söndag 2 augusti
11.00  Gudstjänst. Per Duregård

Onsdag 5 augusti
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 9 augusti
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Onsdag 12 augusti
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin. 
 Sång och musik från Redbergskyrkan

Söndag 16 augusti
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Onsdag 19 augusti
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin. 
 Sång och musik från Redbergskyrkan

Söndag 23 augusti
11.00 Gudstjänst. Per Duregård 
 Avtackning av Klara Homin

Helgen 29-30 augusti
10.00 Tillsammanshelg på Styrsö. Läs mer på sista sidan. 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

… och den ljusnande framtid är vår?!



Klara lämnar jobbet – men inte församlingen

Det är dagen före Klaras sista konfirmationshögtid i  
Redbergskyrkan innan hon lämnar jobbet som ungdoms-
ledare.  Men hon stannar i östra Göteborg. Hon har just 
flyttat från en av bostäderna som kyrkan hyr ut till en 
lägenhet i Munkebäck. Hon har också sökt utbildning vid 
Göteborgs universitet och siktar på kandidatprogram i of-
fentlig förvaltning. 

– Det blir ekonomi, juridik, organisation 
och statsvetenskap. Jag ville läsa ett brett 
program eftersom jag inte riktigt vet vad 
jag vill bli, förklarar hon. 

Hon tycker att tiden som ungdomsledare 
gått väldigt fort. Men under samtalets gång 
räknar vi upp många viktiga saker som 
faktiskt hänt under hennes tid. Baklucke-
loppisen och secondhandförsäljningen är 
en sådan sak. 

– Förutom att det ger pengar är det också 
en bra möjlighet för folk att hjälpa till. Vi 
når också ut till människor som inte skulle 
kommit hit annars. 

Detsamma gäller läxläsningen på tisdagar.  
Läxläsningen är ett resultat av arbetsla-
gets samtal om vilka behov det finns i 
näromgivningen, där vi som församling skulle kunna ha en 
uppgift att fylla.

– Det är inte många tokfattiga just i våra kvarter men det 
här var ett behov vi såg. Och det märks att både barnen och 
föräldrarna tycket det är skönt att barnen får komma hit 
och göra sina läxor. 

Det ger också oss som församling trovärdighet, menar 
Klara.  

– Vi har fått mycket positiv feedback från skolor och 
rektorer. Dessutom har många av barnen kommit med i 
scouterna, säger hon och fortsätter: 

– Jag hade nog trott att barnen skulle komma och gå mellan 
klockan 15 och 18. Istället kommer de ofta redan vid 14 
och stannar kvar på scouterna efter läxläsningen. Det blir 
nästan som en fritidsgård och det är ju verkligen brist på 
sådana i vår stadsdel. 

Något annat som inte riktigt var väntat när Klara sökte sig 
som ungdomsledare till oss var att hon skulle få jobba med 
yngre barn. Men hon hamnade in i barnkören, som ledare, 
under ett år. 

– Det är en åldersgrupp jag aldrig tidigare jobbat med men 
det var väldigt roligt. 

Samtidigt som Klara började i augusti 2011 tillträdde Per 

Duregård och Roland Ernebro fick en annan roll.  Det var 
en idealisk situation. 

– Vi har fått uppfinna våra roller och testa vad som funkat 
och inte. Även om det ibland varit jobbigt har vi funkat 
väldigt bra tillsammans, säger Klara. 

Vad har hon då lärt sig under tiden i Redbergskyrkan? Svår 

fråga. Klara funderar en stund men kommer fram till att 
hon lärt sig en del om sig själv, som att hon gillar att ha koll 
på allt och att hon är bra på att se helheten.  

Projektledartalang? 

– Ja kanske det. Jag tog faktiskt lite högskolepoäng i pro-
jektledning en sommar när jag inte hade så mycket att göra,  
ler hon. 

– Det har jag fått nytta av här eftersom vi lagt ned en del 
verksamheter och startat andra. 

Hon har också fått en vana att framträda. Som ungdomsle-
dare blir man en offentlig person och folk räknar med att 
man kan saker och kan slutföra projekt.

– Och då gör man det, skrattar Klara och berättar att första 
året här ville ingen vara chef för nyårslägret. ”Det kan väl 
jag göra”, tänkte hon. 

– Det gick ju bra. Med lite ordning och reda kommer man 
långt. 

Parallellt med ungdomsledarjobbet har Klara varit politiskt 
aktiv och förtroendevald i Miljöpartiet.  Hon tycker det har 
varit en bra kombination som hon haft nytta av åt båda hål-
len. Samtidigt har det varit trixigt att få det att gå ihop rent 
praktiskt och hon tror att det blir lättare med det politiska 
engagemanget som studerande. 

Den sista juli slutar Klara Holmin efter tre år som ungdomsledare i vår församling. ”I jobbet här har jag träffat så 
fruktansvärt mycket olika människor, det har varit väldigt roligt” säger hon. 



Helgen 23-24 maj firade vi konfirmationshögtid med våra konfirmander från Redbergskyrkan, Johannebergs Equmeniakyrka och 
Majornakyrkan. På lördagen var det stor fest med 150 deltagare som fick njuta av konfirmandernas redovisningar av det de varit 
med om under året, och på söndagen var det konfirmationshögtid med fullsatt kyrka.
Det är andra gången som våra tre församlingar genomför gemensam konfirmation. Hösten 2016 kör vi igen; så har du någon 
närstående som nu går i femman eller sexan så är de varmt välkomna om ett år!

Att få vara lite mer flexibel vad gäller tid är något hon ser 
fram emot. 

– När man ska ha möten med flera ideella eller jobba med 
andra ungdomsledare måste man boka möten i så god tid 
att min kalender ofta är uppbokad väldigt långt framöver. 
Det blir skönt att få lite mer utrymme för spontana aktiv-
iteter. 

Någon tid kommer hon ändå att ge oss. Hon har lovat att 
fortsätta hålla i Regnbågsnätverket och Fair trade-frågorna. 

– Det verkar som vi blivit lite kända inom Equmeniakyrkan 

för att jobba med klimat, rättvisa och solidaritet. Det tycker 
jag är kul, säger hon och avslutar: 

– Min vision av Redbergskyrkan i framtiden är att kyrkan 
blir mer känd i området och att folk som bor här tänker på 
att de kan gå just till Redbergskyrkan den dag de har behov 
av en kyrka. 

Vi i Redbergskyrkan säger ett varmt tack till Klara och ser 
fram emot att se dig här framöver i en annan roll – som 
”vanlig” församlingsmedlem! 

Katarina Hallingberg  

Konfirmationshögtid

Det stora temat för lägret är data- och tv-spel. Scouterna kommer att få ta sig igenom banor, samla liv, och fånga troféer.  
Tillsammans med fem karaktärer, en för varje dag och programdel, kommer de lösa problem och tackla bossar. Lägerveckan 
kommer att bli en resa genom gränslandet mellan fantasi och verklighet, där scoutprogrammet vävs in i den digitaliserade  
nutiden. Vidare har lägergruppen jobbat fram ett grundläggande tema som handlar om Liv och hennes kompisar på äventyr i 
olika miljöer där fokus ligger på scoutens utveckling. Livs största intressen är scouting och datorspel. Hon funderar mycket på 
vad som är verklighet och fantasi och om det finns något mer i livet än att nå nästa level. 

Liv@2015!!  28 juni – 4 juli  Lysestrand
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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 26 augusti. 
Mer info finner du på kyrkans webb: www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

• Avtackning av Klara. Vi tackar Klara för den tid hon arbetat 
i Redbergskyrkan och Redbergskyrkans unga i samband 
med gudstjänst och kyrkfika söndag 23 augusti. 

• På församlingsmötet 17/5 beslutade församlingen att an-
ställa Mathilda Salomonson som medarbetare med fokus 
på barn och unga. Mathilda börjar sin tjänst i slutet av 
augusti. Vi räknar med att hon är med oss på Tillsammans-
lägret på Styrsö och vi välkomnar Mathilda söndag 6/9.

Omsorgsgrupper
8 juni - 14 juni Orange
15 juni - 21 juni Grön
22 juni - 28 juni Blå
29 juni - 5 juli Indigo
6 juli - 12 juli Lila
13 juli - 19 juli Turkos
20 juli - 26 juli Brun
27 juli - 2 augusti Vit
10 augusti - 16 augusti Röd
17 augusti - 23 augusti Rosa 
24 augusti - 30 augusti Orange 

Det händer mycket roligt för alla åldrar under West Pride 
10-14 juni! Här kommer information om de event som Red-
bergskyrkan vill pusha extra för, men mycket mer finns. Titta 
in på westpride.se för att se hela programmet, eller se separat 
program för att se allt som anordnas av Kyrkan På West Pride. 

10 juni: 18:00 Regnbågsmässa i Hagakyrkan

 19:00  ”Sex, homo och heder i bibelns värld”,   
 Föreläsning av Thomas Kazen, professor på    
 Teologiska Högskolan. Hagakyrkan

12 juni  17:00 Gospelworkshop inför kvällen gudstjänst med  
 Åsa och Ulf Normark. Inga förkunskaper krävs och   
 workshopen är gratis. Anmälan på Bilda.nu.  

 19:00 Regnbågsmässa med gospel! Predikan av Ann- 
 Christine Roxberg. Betlehemskyrkan.  

14 juni  15:00 Regnbågsparaden.  Vi som går med från Red-  
 bergskyrkan går tillsammans med hela Kyrkan på 
  Westpride och under parollen Frikyrkliga regnbågs-  
 nätverket. Gå gärna med oss!

 Under alla dagar har Kyrkan på West pride sitt tält 
 öppet till minst 21:00. Kom gärna förbi och få   
 en goodiebag, gå en tipspromenad, be tidebön eller  
  bara småprata!    

Som många vet har vi haft en romsk familj boende i en hus-
vagn på vår parkering under några månader. Det har fungerat 
mycket bra och ger inspiration till en fortsättning. Under 
perioden 15/6-30/9 blir det dock en ”time-out” vad gäller 
Räddningsmissionens husvagnsprojekt. Men efter den 1 okto-
ber hoppas vi att vi blir aktuella för att ta emot en ”ny” familj 
här i Redbergskyrkan.

Husvagnen 

Redberg på West Pride 

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

Redbergskyrkan behöver ditt 
stöd även under sommaren. Du 
som är bortrest kan använda dig 
av såväl bankgiro 281-8565 som 
Swish 123 238 91 87 

Sommargåva

Information från styrelsen

Så är det snart dags igen! Nåja, det är lite sommar först, men i 
slutet av denna då vädret brukar vara på vår sida, möts vi åter-
igen till härliga dagar på Styrsö. Vi börjar vid 10.30 på lörda-
gen (färjan avgår 9.25) och avslutar ca kl. 12.30 på söndagen. 

Välkommen att vara med båda dagarna, eller bara en. 

Vi möts till gemenskap, skapande aktiviteter, pilgrimsvandring 
och gudstjänst. Och en massa god mat och fika så klart!

Anmälan till per@redbergskyrkan.se  eller på Pers mobil: 
0760-070792

Tillsammansläger 29-30 aug

Vi kommer att ha gudstjänster kl. 11.00 varje söndag hela 
sommaren även i år! From 21/6 tom 9/8 ändrar dock gudstjän-
sterna karaktär.

Vi flyttar ut på kyrktorget och det blir mer av en  
”Sommarandakt”. Omsorgsgrupperna ser till att ett enkelt 
kyrkkaffe serveras efter varje gudstjänst.

Roland Ernebro predikar den 21/6 och den 5/7 och Per  
Duregård predikar den 28/6 och den 19/7.  

Per och Roland har semester huvudsakligen i juli med undan-
tag för predikotillfällena. Klara Holmin slutar sin anställning 
den 31/7, och kommer att varva läger med semester under 
sommaren.

Sommar i Redbergskyrkan


