
När vintertiden 
kommer och 

mörkret lägrar sig fylls 
våra kyrkogårdar med 
ljus. Ljusen brinner som 
ett tecken på tacksam-
heten över dem som en 
gång var en naturlig del 
av våra liv men som inte 
längre fi nns med oss.

Men det är förmodli-
gen ingen tillfällighet att 
vi tänder våra ljus den 
här tiden på året. Det 
är svårt att tänka sig en 
ljusfylld kyrkogård vid midsommartid. 
Ljusen skulle säkert kunna brinna även 
då men de skulle inte synas så klart.

Det är märkligt med samspelet mel-
lan ljus och mörker. Istället för att 
släcka ljuset gör mörkret ofta att ljuset 
lyser klarare. Kontrasterna hjälper var-

andra att bli tydliga.
Och ljuset lyser i 

mörkret och mörkret 
har inte fått makt över 
det. Bibeln förnekar 
aldrig mörkrets verk-
lighet men samtidigt 
vill den ständigt 
påminna oss om att 
det är ljuset som segrar 
till slut. Låt oss därför 
tända 
våra ljus 
mitt i 
mörkret.

Söndag 30 oktober
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång av Kerstin Strand  

Torsdag 3 november
11.00 RPG: I Allhelgona tid. Per Duregård 

Fredag 4 november
19.00 EKHO-mässa  

Lördag 5 november
11.00 Allhelgonagudstjänst med ljuständning. 
 Per Duregård  

Söndag 6 november
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård. Sång av   
 Fredrik Johansson

Torsdag 10 november
11.00 RPG: Bibelsamtal. 
18.00 Filmkväll med Frikyrkliga Regnbågsnätverket 

Lördag 12 november
18.00 Vi bryr oss-konsert. Per Duregård. Kören med 
 solister och musiker. Info om viktiga projekt.

Söndag 13 november
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Sång av Kerstin 
 Ahlborg. Församlingsmöte: verksamhetsplanen.   
 Vad är vi för kyrka, vad vill vi vara för kyrka?

Torsdag 17 november
11.00 RPG: Missionskyrkan – en del av vårt kulturarv 
 Stig Florén 

Söndag 20 november
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång av Leo Westlin

Torsdag 24 november
11.00 RPG: Bibelsamtal 

Söndag 27 november
11.00 Adventsgudstjänst. Per Duregård. Kören 

Torsdag 1 december
11.00 RPG: I Pauli fotspår. Ulf Atlestam

Lördag 3 december
10.00 Julmarknad. Se annons på nästa sida. 

Söndag 4 december
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro 

Fredag 9 december
19.00 EKHO-mässa  
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Ljusa minnen i mörka tider

Roland Ernebro

123 238 91 87



Jag har varit i Israel och Palestina i tre månader som följeslagare 
med det Ekumeniska följeslagarprogrammet som startades 
och stöds av Kyrkornas världsråd och i Sverige administreras 
av Sveriges kristna råd. Jag och mitt team var placerade i Yatta, 
South Hebron Hills, på södra Västbanken, som preventiv inter-
nationell närvaro. 

I början var allt nytt och jag tyckte 
det var intressant, jag insöp varje 
minut av information. Ute i byarna 
berättade palestinierna sina berät-
telser, det var svårt att fatta. Att bli 
kontrollerad av israelisk militär i 
varje steg, behöva tillstånd för varje 
rörelse, att bli nekad tillstånd att 
bygga hus på sin mark, att inte få 
borra brunn utan vara tvungen att 
köpa sitt vatten, att inte få ansluta 
sig till elnätet utan bli hänvisad 
till hjälporganisationers välvilja att 
skänka solpaneler, att gång på gång 
få sitt hus rivet av en bulldozer, att 
titt som tätt bli trakasserad av israe-
liska bosättare i närheten. 

Att ändå, trots detta, skicka sina barn 
till skolan varje dag, att ändå så och skörda sitt vete på de små 
tegarna, att ändå gå ut med fåren varje morgon, att odla det 
lilla de kan för hushållet, göra fårost, olivolja med mera att 
sälja. Åka in i Israel för att jobba och inte veta om man kom-
mer igenom vägspärren. Det är sånt jag tänker på nu – hur 
orkar man? Jo, de orkar för att de måste. 

Om jag gjort någon skillnad där? Jag har lyssnat på deras  
berättelser, delat en kopp sött te, funnits med i deras vardag, 
berättat deras berättelser för att världen ska vakna. Ja, kanske. 

Finns det hopp om en rättvis fred? Ja, jag delar Följeslagarpro-
grammets tro att om ockupationen upphör, om internationell 

humanitär rätt och mänskliga rät-
tigheter får råda och alla behand-
las med lika värde, då kan vi få 
fred. Jag har träffat fantastiska 
israeler som verkligen vill fred, 
FN:s och andra internationella 
organisationers representan-
ter, underbara palestinier som 
aldrig flyttar från sin mark i tyst 
motstånd, kyrkoledare som har 
inflytande. Dessa människor 
inger hopp.

Jag vill tacka alla er som varit 
med mig i era förböner och för 
den fina sändningsceremonin 
innan jag åkte. Jag vet att jag 
haft en följeslagare i Jesus Kristus 
hela tiden. 

Bli följeslagare du också!

Maria Kileby

Ljuvlig Jul!
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

3 oktober – 9 oktober  Rosa
10 oktober – 16 oktober Orange
17 oktober – 23 oktober Grön
24 oktober – 30 oktober Blå

Att vara följeslagare och bli följeslagen



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

För mer än 130 år sedan kom svenska missionärer till Kongo. 
De predikade evangelium, de undervisade och de vårdade sjuka. 
Sjuk- och hälsovårdscentraler byggdes och sjukvårdare och 
läkare utbildades. Idag är fortfarande den sjuk- och hälsovård 
som bedrivs inom kyrkorna väldigt viktig för befolkningen i 
Kongo. Inte minst beroende på att staten satsar väldigt lite. 
Equmenia-kyrkan har tre samarbetskyrkor i de båda Kongo-
staterna och alla tre har en stor verksamhet 
inom sjuk- och hälsovård. 

Hälsa för alla i Kongo är ett 
projekt inom Equmeniakyr-
kan med syfte att stödja 
våra samarbetskyrkor i 
det viktiga arbetet att ge 
fattiga kongoleser sjukvård 
och mediciner. I första 
hand riktar sig satsningen 
på att minska mödra- och 
barndödligheten vid förlossn-
ingar. Statistiken över exempel-
vis barnadödligheten är fortfarande 
skrämmande hög och långt ifrån de mål 
som FN har satt upp (s.k. millenniemål). Exempelvis är barna-
dödligheten i Kongo Kinshasa 119 döda barn (under de första 
5 åren) på 1000 levande födda jämfört med 3 i Sverige.

Projektet vill också satsa på det som verkligen gör skillnad. Att 
ha tillgång till elektricitet är verkligen något som gör skillnad 
eftersom det på många sjukhus och hälsocentraler saknas 
regelbunden tillgång till elektricitet. Därför är en viktig satsning 
i projektet att stödja inköp och installationer av solpaneler. Tills 
idag har det installerats solpaneler på 13 olika vårdenheter. 

En fantastisk möjlighet att kunna göra operationer i bra ljus 
och under hela dygnet.

Förutom satsning på solpaneler vill vi även stödja inköp av 
kirurgisk utrustning och bidra till att sjuksköterskor och barn-
morskor ska kunna få utbildning och fortbildning.

Det här är ett viktigt projekt och för att vi ska kunna stödja och 
erbjuda god sjuk- och hälsovård i Kongo behövs nu insatser 
från dig och din församling. Redbergskyrkans församling har 

lovat att bidra med ett belopp årligen under tre år, så vi kan via 
församlingen stödja projektet. Den 12 november är det en soli-
daritetskväll i kyrkan då det kommer att tas upp en kollekt för 
Hälsa för alla i Kongo. Men du och jag kan också bidra genom 
att sätta in pengar på Pg 90 03 28 –6 (Hälsa Kongo).

Lars-Olov Karlsson,  ledningsgruppen för projektet.

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 

Församlingsboken
Gustav och Terese Ahlqvist har fl yttat sitt medlemskap till 
Lerums Equmeniakyrka.

Hälsa för alla i Kongo

Varje år i början av december 
börjar vi med vår julgrans-
försäljning, vi säljer 
svenskodlade julgranar fram-
för vår kyrka. Vi börjar sälja 
vid vår julmarknad 3 decem-
ber och fortsätter därefter vid 
särskilda datum fram till jul. 
Datum och tider brukar pub-
liceras på vår hemsida strax 
innan första advent. 
Vid frågor om vår 
granförsäljning 
maila info@redbergskyrkan.se

Julgransförsäljningen på gång
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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 november.  
info@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Även i år arrangerar Redbergskyrkan en helkväll kring solidar-
itet med hela världen. Det blir sång och musik av Redbergskyr-
kans kör med musiker och solister.

Vi får information om Equmeniakyrkans projekt ”Hälsa för alla 
i Kongo” av Lars-Olov Karlsson som är med i ledningsgruppen 
för projektet. Vi gör också en insamling till projektet under 
kvällen. Dessutom får vi information från Diakoniaaktivisterna 
om pågående projekt inom Diakonia. Givetvis serveras det 
trevligt fika under kvällen! Sångsolister: Leif Sunesson och  
Maria Lansenfeldt. Rebecka Tholérus, bas; Stanley Larsson, 
gitarr; Elias Lundin, trummor; Jonas Hultström, flygel. 

Välkommen till en meningsfull, svängig och engagerande 
helkväll!

Fredag 4 november och fredag 9 december kl 19-21:  
EKHO-andakt med mycket sång och musik. Fika.  
Per Duregård medverkar.

Under allhelgonahelgen har vi tre samlingar i Redbergskyrkan:

Torsdag 3 november kl. 11:  ”Tankar i allhelgonatid” med  
Per Duregård

Lördag 5 november kl 11 är det gudstjänst med ljuständning 
för de som gått bort under året. Per Duregård leder guds-
tjänsten.

Söndag 6 november kl 11 är det gudstjänst med nattvard. Per  
Duregård predikar. Sång av Fredrik Johansson

Allhelgona i Redbergskyrkan 

Information om planarbetet

Stadsbyggnadskontoret har lagt ut en planbeskrivning med 
föreslagna ändringar av tomtgränser etc på Göteborgs stads 
hemsida. En granskning av denna plan pågår under perioden 
19 oktober - 1 november 2016. Ett antagande av planen kan 
ske under första kvartalet 2017. 

Styrelsen kommer att tillsätta en arbetsgrupp som driver det 
fortsatta arbetet kring information, förankring och beslut i 
församlingen, gällande lägenheterna.

Matrikeln är nu färdig

Vi har beslutat att trycka upp ett begränsat antal exemplar av 
matrikeln – kontakta Per Duregård om du vill ha ett exemplar. 
De församlingsmedlemmar som hellre vill ha en digital kopia 
via mail, kan få detta, alternativt skapa en inloggning till Repet 
(Equmeniakyrkans medlemsregister). Kontakta Birgitta Jäghem 
Löfving när det gäller digitala exemplar, maila till:  
ordf@redbergskyrkan.se

Fastighetsförvaltning 

Vi har förstärkt fastighetsförvaltningen med KADU, ett företag 
inom drift och underhåll. Det innebär att ni kan träffa Kjell 
Abrahamsson eller Jonny Smideland då de gör rondering i 
fastigheten varannan vecka eller åtgärdar något vi kommit 
överens om. 

Rekrytering av ungdomsledare

Arbetet med att rekrytera en ny medarbetare med fokus på 
barn och unga, pågår fortfarande.

Tillfällig förstärkning inom församlingens omsorg 

Från den 1 november fram till årsskiftet kommer AnneMarie 
Svenninghed att ca 8 timmar per vecka stötta församlingen i 
den diakonala omsorgen.

Styrelsen för Redbergskyrkan

Omsorgsgrupper
31 oktober – 6 november Indigo
7 november – 13 november Lila  
14 november – 20 november Turkos 
21 november – 27 november Brun 
28 november – 4 december Vit

Vi bryr oss-gala 12 nov kl 18

Samverkan med EKHO Göteborg

Gudstjänsten söndagen den 20 november infaller under 
Kyrkornas globala vecka som arrangeras varje år av Sveriges 
Kristna råd.

Temat för årets Globala vecka är ”Jord att leva på”.

I gudstjänsten i Redbergskyrkan kommer vi att få medverkan 
från volontärer och flyktingar som är aktiva inom Redberg wel-
come. De kommer att berätta om sitt engagemang men vi får 
också några berättelser om hur det är att komma till vårt land 
som asylsökande. Det blir sång och musik av Leo Westlin.

Globalgudstjänst 20 nov

Så är det snart dags att åter gå in i adventstiden. I gudstjän-
sten på första advent, 27 november, predikar Per Duregård. 

Kören med musiker och solister finns med, och det finns som 
alltid möjlighet för ”gamla” körsångare att förstärka kören i 
Otto Olssons ”Advent”.

Adventsgudstjänst 27 nov

Torsdag 10 november kl 
18-21 bjuder det Frikyrk-
liga Regnbågsnätverket in 
till filmkväll.

Vi visar “Pojkarna”, en aktuell svensk långfilm med gen-
deröverskridande tema. Efter filmen samtalar vi om det vi sett. 
Fika serveras!

Filmkväll 10 november

Styrelsen informerar


