
Känner du Karl-Bertil Jonsson? 
Eller känner du till honom 

är väl en mer rimlig fråga. Karl-
Bertil Jonsson är huvudpersonen 
i Tage Danielssons underfundiga 
och tankeväckande berättelse om 
en pojke i tidiga tonåren som vill 
göra något riktigt bra av julen.

Berättelsen blev tecknad fi lm 
skapad av Per Åhlin, men med 
Tage Danielsson som berättare.

Filmen har visats på TV på julafton i 
många år och i min familj är den en av 
julaftonens höjdpunkter.

Karl-Bertil arbetar extra på posten 
med paketsortering inför jul, när han 
plötsligt får en tanke: Inspirerad av 
Robin Hood börjar han sortera bort 
julklappar ställda till dem med höga 
inkomster och lägger dessa i en egen 
säck. På julaftonens kväll söker han 
sedan upp dem som inte har någon 
jul att fi ra och ingen att fi ra den med 
heller för den delen. Utklädd till tomte 
lämnar han sedan ut paket till dem 

han möter efter att han i en klassisk 
scen bett taxichauff ören: “Kör till 
slumkvarteren”.

Det är ju en saga och som i alla sagor 
har den ett lyckligt slut.

Men sedan tillägger Tage Danielsson 
något. Filmen utspelar sig i ett oklart 
40-60-tal och Tage avslutar med att 
säga:

Denna berättelse utspelar sig i en tid 
när man fortfarande � rade jul med 
anledning av att Jesus fötts i ett stall i 
staden Betlehem i Galiléen.

Dessa slutord leder ofelbart till att vi 
stannar upp och tänker efter.

Vad håller vi på med egent-
ligen?

Det verkar bli ytterligare ett år 
då julhandeln slår rekord. Årets 
julklapp är ett par glasögon som 
rätt använda låter oss fl y bort 
från verkligheten och se sådant vi 
VILL se.

Men Karl-Bertil Jonssons jul 
är en jul där budskapet om att 
världens frälsare fötts till vår 

värld får vara i centrum.
Karl-Bertil handlar precis så som 

Jesus skulle göra och som han vill att vi 
ska bete oss.

Låt vår jul 2016 bli en riktig Karl-
Bertil Jonsson-jul, där vi kommer 
ihåg dem som är fattiga, ensamma, 
sjuka och ledsna och där 
vi försöker slå rekord i 
givmildhet till Diako-
nia, Läkare utan gränser, 
PMU och alla andra som 
handlar i Jesu namn.

Söndag 4 december
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro 

Torsdag 8 december
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Fredag 9 december
19.00 EKHO-andakt  

Söndag 11 december
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård.   

Torsdag 15 december
11.00 RPG: Julfest

Söndag 18 december
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Församlingsmöte/  
 arbetsmöte om stadgar och församlingsordning.   
 Start på första remissomgången.

Lördag 24 december
23.30 Julnattsgudstjänst. Roland Ernebro. Sång av kören.  

Söndag 1 januari
11.00 Gudstjänst på nyårsdagen. Roland Ernebro.   

Söndag 8 januari
16.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård.   
17.00  Världens fest – läs mer på mittuppslaget. 

Söndag 15 januari
16.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård. 

Torsdag 19 januari
19.00 Församlingsmöte/arbetsmöte om församlings-  
 ordningen. Start på andra remissomgången. 

Söndag 22 januari
11.00 Gudstjänst.    

Söndag 29 januari
11.00 Gudstjänst.    

Församlingsbrev december 2016
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Gudstjänster och verksamheter 

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

 En riktig “Karl-Bertil Jonsson-jul”

Per Duregård

123 238 91 87

Julmarknad
Välkommen på Julmarknad i Redbergskyrkan.
Lördagen 3 december kl 10-14. 

* Gottigt  fi ka
* God gemenskap
* Finfi na lotterier

* Härligt hembakt och hemgjort
* Julgransförsäljning 

* Andakt med sång och musik 

VÄLKOMNA
Behållningen går till församlingens verksamhet

www.redbergskyrkan.se
Landerigatan 9   416 70 Göteborg   031-788 56 04

Köp din julgran 
hos oss, start 3 dec

www.redbergskyrkan.se

hos oss, start 3 dec



Församlingsmötet 13 november
Efter gudstjänsten den 13 november samlades vi till samtal och 
reflektion kring församlingen. Vi var ca 30 personer som först 
tittade på verksamhetsplanen och sedan diskuterade i mindre 
grupper. Rubrikerna för samtalen var:

•	 Reflektion över senaste året i Redbergskyrkan

•	 Det inre livet – hur håller vi samtal om trosfrågor levande?

•	 Hur bygger vi broar mellan våra verksamheter?

Många tankar delades och en hel del idéer presenterades. Sam-
manställningar från församlingsmötet kommer att sättas upp på 
anslagstavlan. 

Tack alla ni som var med och delade med er av era tankar. 
Styrelsen återkommer med fler liknande tillfällen framöver, för 
att hålla dialogen levande kring vilken församling vi är och vill 
vara. Styrelsen tar gärna löpande emot tankar och idéer om 
församlingen och dess arbete.

Planarbetet
Sista dag för yttranden beträffande Stadsbyggnadskontorets 
förslag till planändring var 1 november. Inga yttranden har 
inkommit som ändrar planhandlingarna. Preliminärt datum för 
beslut om antagande av ändringarna är 14 februari 2017. 

För att genomföra detaljplanen behöver en del arbeten genom-
föras. Styrelsen har initierat en grupp som skall driva detta 
arbete. Genomförande av avstyckning och eventuell försäljning 
måste föregås av beslut i församlingen. Underlag till beslut om 
eventuell avyttring av lägenheterna kommer tidigast att presen-
teras i början av 2018.

Förnyade stadgar
Arbetet pågår i gruppen som jobbar med Redbergskyrkans stad-
gar och församlingsordning. En första remissomgång är plane-
rad mellan den 18 december och 10 januari. Texter kommer då 
att finnas uppsatta på korridorsväggen in till Equmeniarummet. 
Det kommer att finnas möjligheter att lämna kommentarer och 
förslag på innebörd och formuleringar skriftligt på plats eller 
per e-post till: ordf@redbergskyrkan.se. 

Utifrån inkomna förslag och kommentarer kommer ett nytt 
utkast på stadgar och församlingsordning att sammanställas och 
presenteras på en workshop den 19 januari. En andra remiss-
omgång är därefter planerad, mellan den 19 – 29 januari.

För att ändra församlingens stadgar krävs beslut på två försam-
lingsmöten, varav det ena är ett årsmöte. Vår ambition är att det 
första beslutet kan tas på årsmötet 2017. Tidplan och datum är 
preliminära och kan komma att ändras.

Vi hoppas på ett stort engagemang i utformandet av dessa 
viktiga dokument.

Konfirmation
Konfan har startat! I år är konfirmationsundervisningen ett 
samarbete mellan Redbergskyrkan, Majornakyrkan, Rambergs-
kyrkan och Johannebergs Equmeniakyrka. Årets konfirma-
tionsgrupp består av sex konfirmander från Redbergskyrkan 
och de är 28 konfirmander totalt i gruppen. Per Duregård är 
ledare från Redbergskyrkan och har stöd av Roland Ernebro 
samt konfafaddrarna Kristin och Agnes. De verkar vara ett gott 
gäng som har kul ihop. På gudstjänsten första advent fick Lin-
néa, Emma, Nina och Karin var sin bibel. Thea och Tova hade 
förhinder och får sina vid senare tillfälle. Vi hoppas att biblarna 
blir till glädje under konfirmationsundervisningen och även 
efteråt. Be gärna för konfirmanderna under året.    

Rekrytering av ungdomsledare
Arbetet att rekrytera ungdomsledare pågår fortfarande. Så fort 
vi har besked kommer vi med vidare information. 

Årsmöte
Årsmötet 2017 kommer att hållas söndagen den 26 februari. Se 
till att boka det redan nu! 

Julhälsning
Sist men inte minst önskar styrelsen alla medlemmar och vän-
ner till församlingen en riktigt God Jul och Guds välsignelse!

Redbergskyrkans styrelse

Information från styrelsen 

Bidra till en rättvis jul! Köp Fairtrade-märkta julblommor i år! 

Rättvisa julstjärnor hittar du på Blomsterlandet och Plantagen. 
Föredrar du tex rosor eller nejlikor räcker det att besöka ICA, 
Coop eller Lidl.

Fairtradegruppen

En rättvis jul – en fairtrade jul



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

Tack till alla som kom på Vi som bryr oss-galan.    
        

     Bibelutdelning på första advent.   Foto Birgitta Jäghem.  

Vi som bryr oss-galan 12 nov samt bibelutdelning. 

Gudstjänsten söndagen den 8 januari äger rum kl 16.00. Det 
är alltså ingen gudstjänst kl 11.00! Efter gudstjänsten är det så 
dags för Världens fest. Den börjar alltså ca kl 17.00.

I år gästas vi av Samuel och Emma Gunnarsson som berättar 
om sina år i Ecuador. Samuel gjorde en kort period som vikari-
erande ungdomspastor i Redbergskyrkan hösten 2011 och de 
har också medverkat i TV och berättat om sina upplevelser i 
Ecuador och i Sverige.

Internationella gruppen serverar spännande mat som avnjutes 
till självkostnadspris.

Det blir också offergång med insamling till “Tänd ett ljus – 
Syrien”, Equmeniakyrkans insamling till arbete i andra länder, 
också kallat “Trettondedagsinsamlingen”.  

 أ ضــئ شـمعــة

Din gåva kan vara  
skillnaden mellan  
hopp och förtvivlan

 PG: 90 03 28-6 BG: 900-3286 SWISH: 900 32 86
MÄRK INBETALNINGARNA MED ”SYRIEN”.

Equmeniakyrkan samarbetar med Nationella Evangeliska  
Synoden i Syrien och Libanon. Många av kyrkans församlingar  
är hårt drabbade av inbördeskriget och genom en gåva till  
Tänd ett ljus – Syrien kan vi bistå dem arbetet för återupp-
byggnad och en varaktig fred. Och ge våra medmänniskor  
nytt hopp om framtiden.

Läs mer på equmeniakyrkan.se/syrien
Gudstjänst och Världens fest – besök av Emma och Samuel Gunnarsson
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Pastor och församlingsföreståndare:
Per Duregård, 788 56 04, 076-0070792 per@redbergskyrkan.se

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

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg, Torbjörn 
Eklund och Per Duregård. Manusstopp 25 januari. 
info@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

En massa händer i Redbergskyrkan! 

Så här skrev vi på tröjor i SMU för några år sedan, det gäller 
fortfarande! 

Det händer en massa saker i vår kyrka, människor möts, 
samlingar planeras, lokaler städas, fi ka ordnas, sånger sjungs, 
spikar spikas, pengar räknas ... listan kan göras lång! 

Det behövs också en massa händer för att allt ska fungera, och 
förstås tankar, böner, idéer, samtal och praktiskt arbete av olika 
slag. Om vi är många som hjälper till så blir arbetsbördan inte 
så stor, men arbetsglädjen desto större!

Vi närmar oss nyår, årsmöte och ett nytt år också i Redbergs-
kyrkan. 

Vi i valberedningen ber dig att tänka till;

Vad kan och vill du hjälpa till med, har du nya idéer om vad 
Redbergskyrkan betyder eller skulle kunna betyda, behöver 
du avsluta ett ansvarsuppdrag eller vill du vara med i ett annat 
sammanhang?

För att kunna samordna och planera på bästa sätt ber vi dig att 
höra av dig till någon av oss snarast.

För ett gott nytt år!

Maggan Hall: maggan.hall@live.se  tel. 0703/38 90 53

Sanna Ingelstam-Duregård, Fredrik Johansson

Hälsning från valberedningen

Omsorgsgrupper
28 november – 4 december Vit
5 december – 11 december Röd
12 december – 18 december Rosa
19 december – 25 december Orange
26 december – 1 januari Grön
2 januari – 8 januari  Blå
9 januari – 15 januari  Indigo
16 januari – 22 januari  Lila
23 januari – 29 januari  Turkos
30 januari – 5 februari  Brun

På julafton den 24 december kl 23.30 inbjuder Redbergskyr-
kan till traditionsenlig julnattsgudstjänst. 

Roland Ernebro ger en julbetraktelse och vi sjunger julens 
sånger och får lyssna till stämningsfull sång av Redbergskyr-
kans kör med instrumentalister och solister under ledning av 
Göran Karlsson.

På nyårsdagen söndagen den 1 januari kl 11.00 är det 
gudstjänst. Roland Ernebro predikar.

Jul och Nyår i Redbergskyrkan

Information från förvaltningsrådet. 
Vi behöver uppdatera den lista som fi nns över vilka 
som har nycklar till kyrkan. Vet du om att du har nyckel 
till kyrkan så skicka ett mail med vilken typ av nyckel 
(L-nyckel, larmnyckel eller liknande) du har
till info@redbergskyrkan.se

Du som har nyckel till kyrkan

Vi behöver uppdatera den lista som fi nns över vilka 
som har nycklar till kyrkan. Vet du om att du har nyckel 
till kyrkan så skicka ett mail med vilken typ av nyckel 

Du som har nyckel till kyrkan
Varmt välkommen till oss och köp din svenska julgran!

De granar vi säljer odlas i Sverige och därmed stödjer du inte 
bara oss utan även svensk granodling. 

I år delas intäkterna upp mellan församlingens vanliga verksam-
het, vår ungdomsverksamhet samt vår integrationsverksamhet 
(Redberg Welcome). Du kan läsa mer om våra olika versamheter 
på vår hemsida: www.redbergskyrkan.se

Betala med swish eller med kort.

Hälsning från UR
Från UR:s sida så nalkas höstterminen mot sitt slut. Vi har haft 
våra stabila träff ar i respektive grupper med stabilt delta-
gande. Vi i UR har tagit hand om den årliga julgransförsäljnin-
gen som sträcker sig till jul.

Vi har gett bidrag för lägerkostnader till deltagare/ledare för 
att de ska kunna åka på läger, detta har gett goda resultat för 
deras personliga deltagande.

Nu närmast närmar sig nyårsläger samt årsmöte som går av 
stapeln 22 februari.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR från UR.

Emanuel Wigell, ordförande


