
Det är inte så farligt om man inte kan 
göra allt man vill så länge man vill göra 
det man kan.

De orden kom till mig häromdagen 
när jag förberedde några tankar inför 
tillsammanshelgen på Styrsö och det 
kändes som att det var något mer än 
en fyndig formulering. Det var en 
mening som dröjt kvar hos mig sedan 
dess. Det ord som både tröstar och 
utmanar och inte minst så här i starten 
av en ny termin.

Vi kan inte göra allt vi vill. Det är 
nog en känsla som delas av de � esta 
och det kan gälla på olika områden i 
livet, privat, i skolan eller på jobbet, i 
kyrkan eller i världen i stort. Tanken på 
våra begränsningar gör oss frustrerade 

och ibland rentav handlingsförlamade. 
Men trösten ligger i vissheten om 
att Gud aldrig begär det omöjliga av 
någon.

Men den utmanande frågan är om 
vi vill göra det vi kan. Då är inte den 
intressanta frågan hur mycket vi gjort 
i förhållande till andra utan frågan är 
om vi använt de resurser vi fått till vårt 
förfogande.   

Om vi alla gör det vi vill och ber om 
Guds välsignelse över det kan mycket 
fantastiskt hända bland oss.

Söndag 4 september
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard. Predikan: 
 Roland Ernebro. Gudstjänstledning: Per Duregård.   
 Kören sjunger.  

Torsdag 8 september
11.00 RPG: Selma Lagerlöf och Gud. Per Duregård

Söndag 11 september
11.00 Gudstjänst. Predikan: Per Duregård. Sång av 
 Kristina och David Engström   

Onsdag 14 september
18.30 Föredrag: Att vara ekumenisk följeslagare i Israel-  
 Palestina. Maria Kileby berättar om sin medverkan  
 på följeslagarprogrammet. 

Torsdag 15 september
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 18 september
11.00 Gudstjänst. Predikan: Per Duregård. 

Torsdag 22 september
11.00 RPG: När järnvägen kom till Göteborg. 
 Villy Holmberg

Söndag 25 september
11.00 Gudstjänst. Predikan: Roland Ernebro

Torsdag 29 september
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 2 oktober
11.00 Gudstjänst. Predikan: Per Duregård.  
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Kunna och vilja

Roland Ernebro

123 238 91 87

Vår församlingsmedlem Maria Kileby 
tillbringade under våren och som-
maren 2016 tre händelserika månad-
er som ekumenisk följeslagare i 
Israel-Palestina. Följeslagarprogram-
met lyder under Kyrkornas världsråd, 
och i Sverige ansvarar Sveriges 
Kristna Råd för verksamheten.

Onsdagen den 14 september kl 
18.30 berättar Maria och visar bilder 
om sin vistelse i en liten palestinsk by. Vi får följa med i den 
vardag som blev hennes under dessa månader.

Varmt välkommen till en intressant och lärorik kväll!

Lyssna på Maria 14 september

Om starka dofter 

Bland dem som gärna går på gudstjänst i Redbergskyrkan  
fi nns de som är överkänsliga för starka dofter som parfymer, 
rakvatten mm. Försök att tänka på detta när du går på guds-
tjänst. Vi vill vara en öppen kyrka där alla kan fi nnas med!
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Kyrkans anställda

Under fyra onsdagskvällar i höst är du välkommen att läsa 
Bibeln tillsammans i grupp och samtala om det vi läser. Vi 
inleder med en enkel andakt i vårt andaktsrum kl 18.30 och se-
dan 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 28/9,12/10, 26/10 och 9/11.

Varmt välkommen! 

Per Duregård

Tillsammanshelgen på Styrsö
En liten, men naggande god och glad skara for med färjan till 
Styrsö på lördagsmorgonen. Solen strålade och det blev en 
fantastisk dag i skärgården med spisning för så väl kropp som 
själ. Vi samtalade om aktuella frågor, lyssnade till en bibelut-
läggning av Roland Ernebro, gick tipspromenad, tävlade i en 
prestigefylld femkamp, gick pilgrimsvandring, tävlade i ett 
quiz, firade gudstjänst, och åt en massa härlig mat förberedd 
och uttänkt av Ann-Christine Mjörnheim. Vi for hem på söndag 
middag nöjda och glada och med lite medömkan för dem som 
missade detta. Ny chans nästa år!

Per Duregård

En solig eftermiddag i augusti träffade jag Milad Gorgees från 
Räddningsmissionen. Han ville informera mig om ett intressant 
projekt som RM driver tillsammans med Bräcke diakoni och 
Röda korset på uppdrag av Göteborgs kommun. Det handlar 
om att bli fadder för ett ensamkommande flyktingbarn.

Räddningsmissionen står för rekryteringen, Redbergskyrkan 
för utbildningen av faddrar och Bräcke erbjuder praktik till 
de barn/ungdomar som är med i projektet. Uttagningen sker 
mycket professionellt. Man ansöker om att få bli fadder via 
ett formulär på webben, om man befinns vara behörig kallas 
man till en intervju och om de som intervjuar finner personen 
lämplig så matchas man ihop med ett av barnen.

Milad vill gärna komma till Redbergskyrkan och informera mer 
om detta och förhoppningsvis hitta fler som vill bli faddrar. Vi 
återkommer med datum och tid, men börja redan nu fundera 
på om detta skulle vara något för dig/er.

Per Duregård

Fadder för ensamkommande?

Församlingsboken
Söndagen den 19 juni 
2016 döptes Hanif 
Quasemi och Ahmad 
Jafari in i Kristus.

De välkomnades också 
som medlemmar i 
Redbergskyrkans för-
samling samma dag.

Information från styrelsen
Fastighetsskötsel
Det nya fastighetsrådet håller på att hitta sina arbetsform-
er. Avtalsförhandlingar med en leverantör om hjälp med 
fastighetsskötsel pågår. Mer information om detta kommer när 
avtalet är klart. 

Rekrytering av ny medarbetare med fokus på barn och unga
Arbetet med att hitta en efterträdare till Matilda Salomonson 
pågår.

Uppdatering av medlemsmatrikel
Vi har fått in många svar på vårt utskick beträffande uppdater-
ing av kontaktuppgifter för ny medlemsmatrikel, men saknar 
fortfarande en hel del. Du som ännu inte bekräftat eller just-
erat dina uppgifter, är välkommen att göra det snarast. Maila 
till ordf@redbergskyrkan.se

Redberg Welcome fortsättning i höst
Under hösten kommer aktiviteterna inom ramen för Redberg 
Welcome efter samråd med styrelsen att erbjudas 2 kvällar 
i veckan och våffel-caféet fortsätter varannan lördag. Alla är 
varmt välkomna till dessa tillfällen, då vi får möjlighet att möta 
nya och kända människor från både när och fjärran. 

Församlingens ekonomi
Församlingens halvårsresultat ligger ungefär enligt plan. Vi 
tackar för alla inkomna bidrag till församlingens arbete men 
vill även påminna om vikten av att fortsätta att bidra och ge 
kollekt. 

Styrelsen för Redbergskyrkan

Omsorgsgrupper
5 sept – 11 sept  Turkos 
12 sept – 18 sept  Brun 
19 sept – 25 sept  Vit
26 sept – 2 oktober  Röd 
3 sept – 9 oktober  Rosa

Aktuellt från Ungdomsrådet
UR har haft ett sommaruppehåll men nu startar vi igen i 
september med våra möten. Innan sommaren beslutade vi 
att lägga läxhjälpen vilande under hösten. Vi kollade på vilka 
läger våra verksamheter skulle åka på, det blev två läger: 
scoutläger och tonårsläger. 
Rekrytering till ungdomsledartjänsten har pågått under som-
maren. Vi i Ungdomsrådet ser fram emot ny höst och verksam-
het. Har ni funderingar eller frågor till Ungdomsrådet?  
Tveka inte att kontakta oss. 

Hälsningar UR genom ordförande Emanuel Wigell

Bibelsamtal på kvällstid


