
Nej, låt dig ej förhårdna
i denna hårda tid.
De alltför hårda brister,
de alltför styva mister
sin vassa udd där vid.
Så lyder inledningsversen till Wolf 

Biermanns sång ”Uppmuntran”, i 
skuggan av det Kalla krigets isvindar 
över öst som väst.

Jag tror att vi behöver rätt mycket 
uppmuntran också i denna vår tid.

Det är många saker som inger oro 
denna höst 2016:

USA:s nästa president kan heta Don-
ald Trump; vapenvilan i Syrien höll 
inte ens en vecka; högerextremister 
släpps in på Bokmässan; åtstram-
ningen i Sveriges � ykting- och asylpo-
litik fortsätter med oförminskad styrka.

Biermann vill stärka oss i att inte 
förfalla till bitterhet och uppgivenhet 
trots att allt just nu ser rätt mörkt ut.

Som kristna har vi ett särskilt upp-
drag i detta att inte återfalla i tanken 
att de onda krafterna skall segra. Jesus 

Kristus har visat att livet alltid 
segrar över döden, att det goda 
får sista ordet och att vi inte 
ska ge upp 
innan ”rätten 
� ödar fram 
som vatten”.

Hur kan vi 
då uppmuntra 
varandra i den 
vardag vi lever 
i?

Just nu tänker jag att det är viktigare 
än någonsin att företräda öppenhet, 
vidsynthet och generositet gentemot 
alla dem som kommit som � yktingar 
till vårt land.

Det kan handla om att våga säga 
emot de som nu vädrar sina fördomar i 
lunchrummet på jobbet, på en släkt-
middag eller på spårvagnen. Att utan 
att brusa upp stillsamt göra det Jesus 
gjorde när han såg oförrätter begås.

Han ställde sig beslutsamt på den 
drabbades sida och visade på att vi alla 

hör ihop, att vi är mer lika än 
det kan verka när man ser på 

hudfärg, etnisk härkomst och 
det språk vi talar.

Jesus Kristus vill också 
uppmuntra dig och mig 
i våra egna liv. Han upp-
muntrar oss att våga kliva 

ännu närmare honom; att 
fördjupas i vår tro och i vårt 

andliga liv. Att dricka ur den 
källa han erbjuder. Att hämta ny kraft 
när vi känner oss slitna, att få ny energi 
till det arbete vi är satta att utföra; att 
känna glädjen över att � nnas till och 
att vi får vara just här, just nu.

Så: Låt oss sjunga med Wolf Bier-
mann i sista versen av ”Uppmuntran”:

Vi låter oss ej tystas i denna 
tysta tid

en dag ska marken grönska
då stå vi alla starka
då är den här vår tid
då är den här vår tid

Söndag 2 oktober
11.00 Gudstjänst. Per Duregård.  

Torsdag 6 oktober
11.00 RPG: Livets gränser – ett sångprogram. 
 Roland Svantesson  

Lördag 8 oktober
11.00 Våff elcafé 

Söndag 9 oktober
11.00 Gudstjänst. Ingvar Stenberg. Sång av Iréne Myrén
 Församlingsmöte efter gudstjänsten, rekrytering.  

Torsdag 13 oktober
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 16 oktober
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång av Christina 
 Sunnergren och Lennart Tönnäng. 
 Församlingsmöte/workshop efter gudstjänsten,   
 stadgar och församlingsordning.

Onsdag 19 oktober
18.00 Samtal om HBTQ och kristen tro: ”Retrospektiv med   
 framtidsversioner”. Per Duregård och Börje Blomster.

Torsdag 20 oktober
11.00 RPG: Några personliga musikminnen.  
 Bertil Westergren  
18.00 Fairtrade Challenge – se notis på baksidan. 

Lördag 22 oktober
11.00 Våff elcafé 

Söndag 23 oktober
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Torsdag 27 oktober
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

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

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

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

Uppmuntran

Per Duregård
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Kristus har visat att livet alltid 
segrar över döden, att det goda 
får sista ordet och att vi inte 

hör ihop, att vi är mer lika än 
det kan verka när man ser på 

hudfärg, etnisk härkomst och 
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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 oktober.  
info@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

När du läser detta har vi haft den första av fyra onsdagsträf-
far med bibelsamtal kring Filipperbrevet. Det blir ytterligare 
tre träffar under hösten. Vi inleder med en enkel andakt i vårt 
andaktsrum kl 18.30 och sedan samtalar vi och läser fram till 
ca 19.45 då de som vill kan vara med och äta den mat som 
lagas av Redberg welcome. Vi kommer att läsa Filipperbrevet i 
höst, så får vi se vad det blir framöver. Tanken är att detta ska 
bli något vi erbjuder kontinuerligt.

Ingen föranmälan behövs och du kan komma en gång eller alla.
Inga förkunskaper behövs heller! I höst möts vi onsdagarna 
12/10, 26/10 och 9/11.

Varmt välkommen!   

Per Duregård

Under hösten kommer vi att ha tre träffar i samverkan med 
EKHO (Ekumeniska gruppen för kristna HBTQ-personer):

Onsdag 19 oktober kl 18: Samtal om HBTQ och kristen tro: 
”Retrospektiv med framtidsversioner”. Medverkande: Per 
Duregård och Börje Blomster.

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

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

Nu är det åter dags för konfirmationsläsning!

Liksom tidigare samarbetar vi med Johannebergs Equmeni-
akyrka, Majornakyrkan och Rambergskyrkan. Vid informa-
tionsträffen den 14 september kom hela 29 intresserade 
ungdomar och deras föräldrar/vårdnadshavare. Vi kör konfa 
vartannat år så alla som har börjat årskurs 7 och 8 i höst är 
välkomna att delta. Vi alternerar mellan olika veckodagar och 
möts ca varannan vecka i någon av de medverkande kyrkorna.

Första träffen är Onsdagen den 26 oktober kl 18.30 i  
Johannebergs Equmeniakyrka.

Känner du någon som skulle kunna vara intresserad så hör av 
dig till mig så kan jag berätta mer.

 Per Duregård

Konfirmation 2016-2017

Församlingsboken
Vigsel: Marie Johans-
son och Henrik Brycke 
vigdes i Starrkärrs 
kyrka den 10 septem-
ber. Vigselförrättare 
var Per Duregård. Paret 
har nu gemensamt 
antagit namnet Brycke. 

Kören hade förmånen att få vara med som stöttande vuxenkör 
bland de ca 800 skolungdomar från Partille som var en del 
av konserten “Marching for Love” på Partille Arena den 21 
september.

Konserten arrangerades av organisationen Star for Life som 
bygger upp skolor i Sydafrika och Namibia med fokus på att 
höja ungdomarnas självkänsla och sprida kunskap om HIV/
AIDS.

Förutom den stora kören deltog Triple & Touch, ungdomar från 
Sydafrika, Daniel Lemma, Mollie Lindén med flera.

En helt fantastisk kväll!

Omsorgsgrupper
3 oktober – 9 oktober  Rosa
10 oktober – 16 oktober Orange
17 oktober – 23 oktober Grön
24 oktober – 30 oktober Blå
31 oktober – 6 november Indigo

Bibelsamtal på kvällstid

Samverkan med EKHO Göteborg

Kom och var med och fika 
Fairtrade! Vi deltar i Fairtrade 
fika-challenge. Välkommen till 
Redbergskyrkan den 20 oktober 
från klockan 18:00. Det blir fika, 
quiz med mera. Tema: Faritrade 
oliver och olivolja.

Fairtrade Challenge 2016

Marching for Love

Skriv redan nu in julmarknaden den 3 december. Mer info i 
nästa nummer.

Julmarknad 3 december

Foto: Claes Hedberg


