
Våren 2012 var jag på studieresa i 
Israel/Palestina, med min bibel-

skoleklass. Ett av de foton jag knäppte 
på resan var på 
den här skylten, 
utanför ruinerna 
av Kafernaum. På 
skylten står det 
”Helig plats, inga 
hundar, cigaretter, 
gevär eller korta 
kläder!” tillsam-
mans med över-
kryssade bilder av 
dessa ting. Ibland 
kan tron, eller 
religionen om 
en så vill, både 
verka och kännas 
så. ”Tänk inte det”, ”gör inte si”, ”var 
inte sådan där”. Bara en väldans massa 
lagar och regler. Pastorn i min hem-

församling använde sig ofta av citatet 
”Det är inte religion och prestation, 
utan relation och passion!”. För tron 

handlar ju inte om gärnin-
gar, utan om just det min 
pastor sa: relation och pas-
sion! Fastan som vi snart 
träder in i (10/2) är just 
till för detta, att vårda vår 
egna relation med Gud, 
varandra och oss själva. 

Att fasta är inte något du 
måste göra, det är något 
du kan göra. Fastan är en 
möjlighet! En möjlighet 
att re� ektera över livet, 
om du lever på det vis 
som är bäst för dig, dina 

medmänniskor och din Gudsrelation. 
Du får rikta blicken inåt och uppåt, ta 
avstånd från något under en tid för att 
skapa rum och medvetande i ditt liv, så 

att Gud kan ta sin rättmätiga plats. Att 
fasta går att göra på många sätt; uteslu-
ta kött (för miljöns skull), att avstå att 
ta bilen och istället åka kollektivtra� k 
(för miljöns skull), mindre skärmtid 
(för gemenskapens skull), sockerfasta 
(för hälsans skull, och istället ge de 
pengarna till välgörenhet), för att bara 
ta några få exempel. Jag själv har inte 
helt bestämt än vad jag ska fasta ifrån, 
men det verkar luta 
åt att avstå en del 
skärmtid. Det ska bli 
riktigt spännande att 
se hur fastan kommer 
påverka mitt liv – 
är inte du ny� ken 
på hur det kan 
påverka ditt?

Söndag 31 januari
11.00 Temagudstjänst “Förlåt oss våra skulder” 
 Roland Ernebro predikar, Margareta Blomgren leder

 Församlingsmöte efter gudstjänsten. 

Torsdag 4 februari
11.00 RPG: Bibelsamtal 

Söndag 7 februari
11.00 Temagudstjänst “Liksom vi har förlåtit”  
 Per Duregård predikar, sång av Katarina och Olof   
 Torgersson

Torsdag 11 februari
11.00 RPG: Finner vi Gud i litteraturen? Per Duregård

Söndag 14 februari
11.00 Temagudstjänst “... och utsätt oss inte för 
 prövning” Matilda Salomonson predikar. 
 Sång Lovisa Eriksson   

Torsdag 18 februari
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 21 februari
11.00 Temagudstjänst “Rädda oss från det onda” 
 Per Duregård predikar. Sång Peter Olsson 

Torsdag 25 februari
11.00 RPG: Ovér å Smegevurna.  Bert Owe Lundqvist   
 spelar, sjunger och berättar om livet och Bohuslän

Söndag 28 februari
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro predkar. Per Duregård   
 leder. Kören sjunger.  
 Församlingens årsmöte efter gudstjänsten. 

Torsdag 3 mars
11.00 RPG: Bibelsamtal

18:30  Årsmöte för Redbergskyrkans Unga. Fika. 

Söndag 6 mars
11.00 Gudstjänst “Livets bröd” 
 Roland Ernebro predikar. Majornas storband. 
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Fastan är en möjlighet! 

Matilda Salomonson
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Kyrkans anställda

Omsorgsgrupper
1 februari – 7 februari  Lila 
8 februari – 14 februari Turkos
15 februari – 21 februari Brun
22 februari – 28 februari Vit
29 februari – 6 mars  Röd
7 mars – 13 mars  Rosa

Som de flesta väl vet 
vid det här laget fick 
vi stänga igen vårt 
flyktingboende den 23 
december efter att ha 
fått besked från vårt 
försäkringsbolag att de krävde kraftigt förhöjd självrisk samt 
andra åtgärder som styrelsen ansåg inte var möjliga att vare 
sig bekosta eller praktiskt genomföra.

Nu har det gått en tid och snart är det dags att ta nya tag för 
att Redbergskyrkan även i fortsättningen ska vara en ÖPPEN 
KYRKA dit alla känner sig välkomna.

Vi kommer att träffas onsdag 3/2 för att planera vårens verk-
samhet och vår förhoppning är att kyrkan ska kunna hållas 
öppen med hjälp av volontärer de flesta eftermiddagar och 
kvällar i veckan.

Vi planerar en mängd aktiviteter, bland annat Språkcafé i sam-
verkan med BILDA, ”kom och sjung-kvällar” med Göran Karls-
son dit alla oavsett bakgrund är välkomna. Vi hoppas kunna 
erbjuda en enkel soppmiddag de flesta kvällar, men det hänger 
som sagt på att vi får folk som ställer upp.

Vi tänker oss också ett lördagscafé, kanske med våfflor mm.

Mer information kommer efter 3/2 då vi har ett planer-
ingsmöte för den fortsatta verksamheten.

Välkommen med som volontär, som ”samtalspartner”, som 
pedagog som kan lotsa de nya svenskarna in i det svenska 
språket och samhället.

FlyktingarbetetÅrsmöte för RU

Temagudstjänster

Årsmöte för församlingen
Välkommen på församlingens årshögtid den 28 februari, efter 
gudstjänsten. Handlingar kommer att finns tillgängliga i kyrkan 
och på hemsidan från och med den 14 februari. 

Nu är det dags för de sista fyra temagudstjänsterna utifrån 
bönen ”Vår fader”.
Upplägget är det samma som tidigare med en utbyggd för-
bönsstund där det finns möjlighet att ta emot nattvard, få per-
sonlig förbön förutom möjligheterna att tända ljus och skriva 
förbönsämnen.
Så här ser upplägget ut:
Sön 31/1  I: Förlåt oss våra skulder. Roland Ernebro predikar,   
 Margareta Blomgren leder.

Sön 7/2    II: Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss                         
 Per Duregård predikar, Annki Mjörnheim leder,  
 sång och musik av Katarina och Olof Torgersson.   
 Välkomnande av nya medlemmar.

Sön 14/2  III: Och utsätt oss inte för prövning  
 Matilda Salomonson predikar

Sön 21/2  IV:  Rädda oss från det onda. Per Duregård.  
 Sång av Peter Olsson

Redbergskyrkans Unga håller årsmöte den 3 mars 18:00 till 
21:30. Fika utlovas
Vid frågor kontakta: Ungdomsledare Matilda 0735-25 29 59
Motioner skickas till: matilda@redbergskyrkan.se senast 11 
februari. Välkommen. 

Snowlo – trötta nöjda glada
Den 27 december åkte 170 glada ledare och tonåringar upp 
till Lima i Sälen, på nyårsläger, där ett tiotal ungdomar från 
vår verksamhet i Redbergskyrkans Unga följde med. Dagarna 
fylldes antingen av åk i backen, eller stim och stoj med lekar 
hemma i skolan vi bodde 
i, under kvällarna hölls 
bibelstudium, tävlingar och 
andakter. På nyårskvällen 
hölls en riktig brakfest med 
tre rätters-middag, öppen 
scen och spex som gav 
upphov till mycket skratt 
och glädje. Precis innan 
tolvslaget hölls en andakt i 
Lima Kyrka, ett otroligt gott 
sätt att få avsluta 2015 på. 
Den 1 januari var det dags 
att packa ihop och åka hem 
till Göteborgstrakten igen, 
trötta, nöjda och glada!

Världens fest 
På Trettondedagen hade vi traditionsenligt ”Världens fest” i 
Redbergskyrkan.

Förutom att samla in pengar till Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete och äta en som alltid vällagad och välsmakande 
måltid med internationellt anslag tillagad av den interna-
tionella gruppen, så fick vi lyssna till ett engagerat föredrag av 
pastor Hans Johansson. Hans är projektanställd för att samord-
na Equmeniakyrkans arbete med flyktingar och han gav många 
fina inblickar i hans hemförsamlings arbete på den närlig-
gande flyktingförläggningen. Vi fick också lyssna till Peshawa 
Peshawars egen berättelse om hans flykt från kurdiska Irak 
till Göteborg. Sanna Ingelstam-Duregård och Jonas Hultström 
bidrog med tonsatta dikter av israeliska och palestinska barn.  

REDBERGSKYRKANS  
FLYKTINGHJÄLP   
Hjälper människor på flykt


