
För några månader sedan fick jag 
en förfrågan av en svensk bekant 

om jag skulle kunna tänka mig att träf-
fa några unga flyktingar från Afghani-
stan som är nyfikna på Kristendomen 
och på kristen tro. Vi möttes och nu 
har vi setts åtta måndagseftermiddagar 
för undervisning och samtal. Det är 
fantastiskt roligt och mycket nyttigt 
för mig att verkligen tvingas vaska 
fram grunderna såväl till den kristna 
trons lära som dess praktik. Vännerna 
jag träffar dessa måndagar har gemen-
sam erfarenhet av att växa upp i ett 
samhälle starkt präglat av Islam. De 
har också sett hur religionen missbru-
kas av talibaner och andra islamister. 
Detta har gjort att de har svårt att 
förhålla sig positivt till den religion de 
växt upp med, och nu söker sig mot 
den trosform som är dominant i det 
land där de vill bygga en framtid. Det 
är sannerligen ett ansvar att förvalta, 
detta att presentera kristen tro på ett så 
objektivt sätt som möjligt. 

Min utgångspunkt är att kristna, 
judar och muslimer tror på samma 
Gud. Gud är Gud helt enkelt. Men de 
vill veta mer än så. De vill lära sig vad 
som är specifikt med Kristendomen. 
Vilken rolig, men också ansvarsfull ut-
maning! Att berätta om Jesus Kristus, 
och om Den heliga Anden med ord 
bortom banaliteter och förenklingar. 
Det får helt enkelt i mycket bli mitt 
personliga vittnesbörd om Jesus och 
vad han betyder i mitt liv. Om Gud 
som blev människa, som delade våra 
villkor och som älskar oss så obegrip-
ligt mycket. Och som aldrig upphör 
att älska oss hur långt vi än söker oss 

bort från honom. 
Gud som förlåter alla synder, även då 

vi inte kan förlåta oss själva, och som 
inte kräver annat i gengäld än att vi 
vänder oss till honom, säger vårt ja när 
han bjuder oss till gemenskap och liv 
med honom. Inga regler, inga bud eller 
förordningar som ska uppfyllas. Eller. 
Ja det förstås: Kärleken till 
vår syster och broder. För 
det är det enda bud Jesus 
faktiskt ger oss: Att vi ska 
älska varandra.

Söndag 8 maj
11.00 Gudstjänst. “Söndagen före pingst”.  
 Predikan: Per Duregård. Sång och musik:  
 Kerstin Strand, Katarina Torgersson, Teresa Wiesler  
 och Karin Carlson.

Torsdag 12 maj
11.00 RPG: Bibelsamtal.

Söndag 15 maj
11.00 Gudstjänst. “Pingstdagen”.  
 Predikan: Jacob Langvik.  Per Duregård leder.  
 Sång och musik: “Soul teens”. Dans framförd av   
 fyra ungdomar från Immanuelskyrkan i Jönköping. 

Torsdag 17 maj
11.00 RPG: Vårfest med egna förmågor. 

Söndag 22 maj
11.00 Gudstjänst. Predikan: Roland Ernebro.  
 Sång och musik: Irene Myrén.    

Torsdag 26 maj
11.00 RPG: Bussresa. 

Lördag 28 maj
19.00 Gospelkonsert. Steve Kelly från Willow Chicago. 
 Workshop från kl 14.00. Se notis på baksidan. 

Söndag 29 maj
11.00 Gudstjänst. 

Måndag 30 maj
18.30 Terminsavslutning för Redberg welcome. 

Söndag 5 juni
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan: Per Duregård. 

Söndag 12 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan: Per Duregård.   
 Församlingsmöte efter gudstjänsten.    
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Grundstenar

Per Duregård

123 238 91 87

Redberg Welcomes Sommarfest måndag 30 maj kl 18.30 
(Terminsavslutning). Konsert och mat. Alla-kan-sjunga-kör, 
Kyrkans kör, Torsdagsgruppen fixar mat som vi äter efteråt. 
Varmt välkomna. 

Sommarfest Redberg Welcome
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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

Ungdomsledare: 
Matilda Salomonson, (sjukskriven)

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

Kyrkans anställda

Omsorgsgrupper
9 maj – 15 maj  Röd 
16 maj – 22 maj  Rosa 
23 maj – 29 maj  Orange
30 maj – 5 juni  Grön 
6 juni – 12 juni  Blå

Den 28 maj får vi besök från Chicago. Steve Kelly och Linda 
Nelson, Malin Olofsson och några fler. Steve är ansvarig på 
North Park University för Gospel undervisning och Worship 
Pastor i Willow Chicago.
Våra tankar är att ha en workshop mellan 14-17 och en konsert 
på kvällen från kl 19. Alla som vill är välkomna att vara med på 
workshop och lite härlig Gospel och är med på några sånger 
tillsamman under konserten. Chicago-teamet tar med oss på 
resten av kvällen.

Gospelkonsert
Redbergskyrkans församling har till-
delats EKHO Göteborgs (Ekumeniska 
grupperna för kristna hbtq-personer) 
utmärkelse Regnbågsfisken!

Motiveringen lyder som följer:

”Under förra året tog Redbergskyrkans 
församling initiativ till att bilda Frikyrkliga regnbågsnätverket 
väst. Nätverket syftar till att lyfta frågor om hbtq i församlin-
garna, inspirera till öppenhet och samtal och serva dem med 
kunskap om hbtq i samarbete med EKHO Göteborg. Genom sin 
intention och sitt arbete bidrar Frikyrkliga regnbågsnätverket 
till vårt arbete genom att legitimera EKHO Göteborgs arbete i 
frikyrkliga sammanhang.

Årsmötet för EKHO Göteborg 13 februari 2016.”

Priset innefattar en summa pengar att använda i nätverksarbe-
tet och en regnbågsfisk. Priset delas ut under Regnbågsmässan 
på West pride 2016 fredagen den 10 juni.

I gudstjänsten den 15 maj predi-
kar Jacob Langvik. Jacob är pastor 
och har för närvarande tjänst 
på den kristna friskolan ”Brand-
strömska” i Gamlestaden. Jacob 
är också aktuell med sin bok 
”96 lampor” där han intervjuat 
unga människor som av olika 
anledningar distanserat sig från 
församling och tro. Jacob presen-
terar boken efter gudstjänsten. 
I gudstjänsten medverkar också 
ungdomskören ”Soul teens” från 
Värnamo equmeniakyrka.

EKHOs Regnbågsfisk

World Fairtrade Day 14 maj
Den 14 maj infaller world fairtrade day, och 
detta firar Redbergskyrkans styrgrupp för 
kyrka för fairtrade med att uppmärksamma 
er på några fairtradenyheter! Under kyrkfi-
kat den 15 maj få ni bland annat möjlighet 
att förvärva en flaska fairtrade olivolja från 
Palestina, en ny produkt på marknaden som 
ännu inte finns i den ordinarie dagligvaru-
handeln. Gör också en extra insats för män-
skliga rättigheter och rättvisa den 14 maj;  våga prova minst en 
ny fairtrade-produkt! Finns i din lokala matvarubutik.

Styrgruppen Kyrka för fairtrade 

Bed för styrelse och ungdomsråd i våra församlingar.

Förbönsämnen med Luozi

Gästpredikan 15 maj

Tillsammansdagar på Styrsö
Även i år bjuder Redbergskyrkan in till Tillsammansdagar på 
Styrsö 27-28 augusti. Vi börjar på lördag förmiddag och avs-
lutar med gudstjänst på söndag förmiddag. Liksom tidigare år 
håller vi till i den vackra missionskyrkan högt uppe på berget 
på ön. Vi hoppas att många gamla och nya ”redbergare” vill 
komma med och dela gemenskap, äta gott och samtala om vik-
tiga saker. Vi hoppas att även i år kunna erbjuda någon form av 
skapande aktivitet men vi får återkomma med mer detaljerat 
program längre fram.

Den 17 april fick vi 
välkomna flera nya 
scouter till Redbergskyr-
kans scoutverksamhet. 

Invigning av nya scouter

Redbergskyrkan hade i april 
besök från Kongo Kinshasa. Det 
var pastor Vincent Luvingila som 
under sex dagar var hos oss. Luv-
ingila var tidigare pastor i Luozi 
församling som ju är Redbergs-
kyrkans vänförsamling i Kongo. 
Luvingila besökte oss också år 
2008 det var därför intressant att 
på nytt få träffa honom. 
Pastor Luvingila var med i en hel del av de aktiviteter som 
äger rum i kyrkan. Han var med på ett personalmöte, deltog i 
RPG-mötet på torsdagen, fick en inblick i aktiviteten i Redberg 
Welcome och han fick också möjlighet att predika tillsammans 
med Ingvar Stenberg i söndagens gudstjänst (24 april). Temat 
var ”Att växa i tro”. När Luvingila lämnade Göteborg sa han 
att han uppskattade det vänliga mottagandet och han tackade 
också för all den information och ny kunskap om vår försam-
ling som han tagit del av. Från Göteborg reste Luvingila vidare 
till Värmland där han besöker olika församlingar.  
                    Lars-Olov Karlsson

Vincent Luvingila på besök


