
Glädjen den börjar där du står,
så är det att vara född av Anden.
Glädjen du känner är en gåva,
en hälsning från en okänd som ville 
ditt liv.

Se hur gudsvinden bär,
hur allt vänder just här.
Du är älskad precis som du är.

Dessa rader är hämtade ur Ingemar 
Johanssons relativt nyskrivna psalm 
(2001) som redan blivit något av en 
klassiker. Jag tror att det beror på 
tilltalet.

Så väl till text som till melodi � nns 
det en öppenhet här som jag förknip-
par starkt med Guds ande.  

Nyss var det pingst. I år � ck jag vara 
med om en annorlunda pingstupp-
levelse. Jag medverkar regelbundet i 
de soppmässor som Göteborgs rädd-
ningsmission ordnar tillsammans med 
Matteuskyrkan i Majorna. 

Tisdagen före pingst höll jag en be-

traktelse som på sedvanligt sätt utgick 
från skildringen av hur den heliga 
anden drabbar lärjungarna så att de, 
fyllda av nytt mod och hopp, vandrar 
ut på Jerusalems gator för att förkunna 
glädjebudskapet om den uppståndne 
Kristus. Deras oförställda häpnad när 
de inser att det de säger kan förstås av 
alla dem de möter, trots att de kom-
mit från många olika länder, drabbade 

även mig den där tisdagskvällen i Mat-
teuskyrkan. Medan jag talade kände 
jag att något märkligt hände. Jag erfor 
en stark känsla av att vi befann oss i 
just den situation som skildras på den 
första pingsten. Vi som var samlade var 
en högst heterogen skara. Men plöts-
ligt tändes kärleken, gemenskapen, 
förståelsen oss emellan.

Jag var bara tvungen att utropa: 
Märker ni att den heliga anden utgjuts 
över oss som är samlade här i detta nu!

Och jag tror faktiskt att det var det 
som hände. Där och då. Här och nu. 
Anden kommer till oss med fri-
modighet, glädje över att vara tillsam-
mans, stillsam eufori över att 
tillhöra Kristus och att få 
leva just här just nu.

Jag önskar er en � n 
sommar!

Per Duregård
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Onsdag 8 juni
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin. 

Söndag 12 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro. 
 Regnbågstårta och församlingsmöte. 

Onsdag 15 juni
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin. 

Söndag 19 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan Per Duregård

Söndag 26 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Söndag 3 juli
11.00 Gudstjänst. Predikan Per Duregård

Söndag 10 juli
11.00 Gudstjänst. 

Söndag 17 juli
11.00 Gudstjänst. Predikan Maria Fässberg Norrhall

Söndag 24 juli
11.00 Gudstjänst. 

Söndag 31 juli
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro 

Söndag 7 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Per Duregård

Onsdag 10 augusti
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin. 
 Predikan Per Duregård

Söndag 14 augusti
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Per Duregård

Söndag 21 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Onsdag 24 augusti
18.30 Ekumenisk gudstjänst i Härlanda kyrkoruin. 

Helgen 27-28 augusti
10.30 Tillsammansläger. Se mer info på baksidan. 

Församlingsbrev sommaren 2016
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Se hur Gudsvinden bär!

123 238 91 87



Tyvärr har vår medarbetare Matilda Salomonson beslutat tacka 
nej till erbjudandet om en förlängning av sin visstidsanställ-
ning. Detta innebär att vi kommer att påbörja ett rekrytering-
sarbete under sommaren, för att hitta en ersättare. Matilda är 
för närvarande sjukskriven och kommer preliminärt att vara 
det till och med augusti månad. 
Vi beklagar verkligen att vi inte kommer att fortsätta arbeta 
tillsammans med Matilda, men har full respekt för hennes 
beslut. Samtidigt önskar vi henne allt gott och Guds väl-
signelse och hoppas att hon fortsätter att vara en del av Red-
bergskyrkan – även om det inte är som anställd medarbetare. 

Marie Börtin Hultström och Birgitta Jäghem Löfving
Ordförande Redbergskyrkans församling

Ungdomsledartjänsten

Lördag 28 maj var det workshop för gospelintresserade 
körsångare, med gästande ledare Steve Kelly, Linda Nelson 
och Malin Olofsson från North Park, Chicago och Willow Creek. 
Dagen avslutades med en härlig konsert, där vi fick möjlighet 
att njuta av sång och musik framförda av workshop-kören och 
av gästande solister och musiker. Men vi fick också som publik 
sjunga med i lovsångskören.  
Vi riktar ett stort tack till familjerna Carlson, Vennman och 
Arvidsson, för det fina arrangemanget!

Gospelkonsert med workshop

Redberg welcome fortsätter med aktiviteter under sommaren. 
Nu företrädesvis på torsdagskvällar kl 18-21.
Det blir olika aktiviteter inriktade på trivsel och gemenskap. Är 
vädret nådigt blir det kanske en grillkväll eller badutflykt till 
Härlanda tjärn.
Kom och var med i en härlig gemenskap med människor i alla 
åldrar och från hela vår värld!

Sommartorsdagar i Redberg

Du vet väl om att du kan köpa aktuella böcker på Redbergs-
kyrkans bokbord? Ta en titt i hyllan vid ingången till försam-
lingssalen. Du handlar enkelt, med Swish eller med inbetal-
ningskort. Saknar du nån bok? Hör av dig till Bengt Tonnvik. 
Sommartid är lästid!

Du missar väl inte bokbordet?

Ord med en annan röst
Predikningar ur Johannesevangeliet

Roland Ernebro

Roland Ernebro är pastor i Equmeniakyrkan. I den här boken har han 
samlat sjutton predikningar utifrån texter i Johannesevangeliet.

O
rd m

ed en annan röst       

Redbergskyrkan och Redberg Welcome hade körkonsert och 
sommarfest. Fullt av folk och trevlig stämning. 

Foto Claes Hedberg

Sommarfesten 30 maj



  

Musikfestivaler i all ära, men i år är det 
 Swim out west som gäller!  

18-21 augusti kan du som är född 2003 eller tidigare vara med 
på sommarens bästa tonårsläger, nämligen Swim out west.  
 
Vi håller till på fina Västkustgården som ligger i Lerkil några mil söder om 
Göteborg, och gården ligger alldeles nära havet. Det blir massor av bra 
aktiviteter under lägret, vi kommer segla, bada, äta glass, men inte minst har 
lägret ett tydligt fokus kring Jesus och den kristna tron. Du har möjlighet att 
umgås med vänner du redan känner, och träffa nya vänner, och dela några av 
sommarens bästa dagar med dem! 
Läs mer på swimoutwest.se, och har du frågor så vänder du dig till lägerchef Ida 
Tonnvik på i.tonnvik@gmail.com. 
Anmäl dig på Equmenia Väst hemsida!           
Välkommen med! 
 

 

ÅSENGÅRDEN 2016

Equmenia Väst presenterar stolt,

ett scoutläger utöver det vanliga, 

När: 10 - 14 augusti 2016   Var: Åsengården, utanför Borås
Vem: Utmanar- och Roverscouter (15-25 år)   Kostnad: 750 kr

ÄR DU REDO FÖR UTMANINGEN?

www.utmaningen2016.se
www.facebook.com/utmaningen2016/

Bygg kök med tivolitema. Gå en höghöjdsbana. 
Hur överlever du i skogen på nästan ingenting? 

Lägerbål, andakt och kvällshäng till sena natten. 
Utmana dig och din patrull till att göra det lilla extra. 

Kära, � na Redbergskyrkans församling och Redbergskyrkans Unga.
En grå vårdag förra året satt jag på samhällsvetenskapliga biblio-
teket på Göteborgs Universitet och pluggade inför en tenta. Jag 
visste att socionom, programmet jag då läste, 
inte var något för mig och istället för att läsa 
på om intersektionalitet och maktstrukturer 
(som jag förvisso � nner både intressant och 
oerhört viktigt) � öt tankarna iväg till vad 
hösten skulle kunna innehålla. Någonstans i 
bakhuvudet visste jag att en tjänst i en vettig 
och bra församling skulle bli ledig, så istället 
för att fortsätta tentaplugga åkte jag hem och 
började � la på CV:t. Efter � era intervjuer 
väntade jag nervöst på beskedet, om tjänsten 
i Redbergskyrkan skulle bli min eller inte. 
Jag hade vid ett intervjutillfälle sagt att jag 
var engagerad i ett blått parti, något som � ck 
den vänsterhjärtade Per att skrynkla ihop 
ögonbrynen lite � nurligt. Det skulle ju helt 
klart påverka om jag � ck tjänsten eller inte, 
tänkte jag. 

Tji � ck jag, tack och lov, och nu ett år senare får jag se tillbaka på 
en tjänst som visade sig bli den bästa jag någonsin haft. Det vill jag 
tacka er för. Tack för förtroendet att bli inspirerad av er, tack för att 
ni visat vilken styrka och kraft det � nns i att vara församling. Ni är 

godhjärtade, drivna, människoälskande och Jesuslika. Ni har 
förändrat mig till något bättre, i både hjärta och själ (och politisk 
tillhörighet, hehe) - tack, tack, tack. Det har varit ren nåd att få 

arbeta hos och med er, få lära känna er, samtala 
med er och att få växa med er. Jag hoppas få 
fortsätta göra det, om än inte i rollen som an-
ställd utan som församlingsmedlem och vän, för 
ni trodde väl inte att jag bara skulle försvinna ut 
i världen? Nix, så lätt blir ni icke av med mig, 
haha!
Jag önskar er en ljuvlig sommar där ni får fylla 
på med kraft och energi, vare sig ni spenderar 
den ute eller inne, framför net� ix eller i solsto-
len, med glass eller gröt. Framförallt hoppas jag 
att ni får en sommar, då ni får tid att läsa Bibeln 
och samtala med varandra om tro, församling 
och kärlek. Varken Gud eller församlingen för-
svinner för att det blir sommar, snarare tvärtom. 
Hen � nns överallt, hen � nns i de grönskande 
träden, i de goda samtalen, på West Pride, på 
nyheterna och i luften vi andas. Andas djupt in 
Gudsvinden, så ses vi om inte förr så i höst och 

låter den vinden få föras oss dit där behoven � nns, som leder oss 
till där vi som församling ska vara. 

Frid och kärlek, från er vän och syster Matilda Salomonson

Tack för min tid som ungdomsledare i församlingen
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Omsorgsgrupper
6 juni – 12 juni   Blå
13 juni - 19 juni  Indigo
20 juni - 26 juni  Lila
27 juni - 3 juli  Turkos
4 juli - 10 juli  Brun
11 juli - 17 juli  Vit
18 juli - 24 juli  Röd
25 juli - 31 juli  Rosa
1 augusti - 7 augusti  Orange
8 augusti - 14 augusti  Grön
15 augusti - 21 augusti  Blå
22 augusti - 28 augusti  Indigo
29 augusti - 4 september Lila

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

På församlingens årsmöte valdes en grupp för att arbeta 
särskilt med gudstjänstutveckling. Den består i nuläget av 
församlingens anställda samt Annki Mjörnheim och Göran 
Karlsson. Det fi nns plats för många fl er som vill vara med och 
föra samtalat om vilken gudstjänst vi vill fi ra i Redbergskyrkan, 
vilka vi vill ska delta, hur vårt kyrkorum bör utformas osv.

Nästa träff  är planerad till tisdagen den 23 augusti kl 18.30.

Varmt välkommen!

Gudstjänstutveckling

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 augusti. 
Mer info fi nner du på kyrkans webb: www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Söndagen den 19 juni får vi vara med om något verkligt 
högtidligt då två av våra afghanska vänner vill låta sig döpas in 
i Kristus och även upptas som medlemmar i Redbergskyrkan. 
De har fått undervisning i kristen tro en gång i veckan under 
våren och är nu redo att ta steget in i den kristna gemenska-
pen.
Vi hoppas att du har möjlighet att vara med den 19 juni och 
dela deras glädje över att ha funnit Kristus och välkomna dem 
in i vår gemenskap!

Dop i Redbergskyrkan

Vi kommer att ha gudstjänster kl. 11.00 varje söndag hela 
sommaren även i år!

From 26/6 tom 7/8 ändrar dock gudstjänsterna karaktär en 
smula. Vi fl yttar ut på kyrktorget och det blir mer av en ”Som-
mar-andakt”. Omsorgsgrupperna ser till att ett enkelt kyrkkaff e 
serveras efter varje gudstjänst.

Per Duregård predikar den 19/6, 3/7 och 7/8

Roland Ernebro predikar den 26/6 och den 31/7

Övriga söndagar kommer andra medverkande att utforma 
gudstjänsten.

Sommarens gudstjänster

I Prideveckan, närmare 
bestämt under Regnbågsmäs-
san fredagen 10 juni kl. 18 i 
Domkyrkan, får Redbergskyr-
kan motta den fi na utmär-
kelsen Regnbågsfi sken. Roland 
Ernebro och fl era styrelse- och 
församlingsmedlemmar kommer att vara närvarande. Kom du 
också! 
I nästa Församlingsbrev får ni se bilder från tilldragelsen. På 
söndag 12 juni fi rar vi med regnbågstårta vid kyrkkaff et.

Fira Regnbågsfi sken

Välkommen till Församlingsmöte söndagen den 12 juni, i sam-
band med kyrkkaff et efter gudstjänsten.

Styrelsen kommer att informera om bl.a. status i pågående 
arbeten och kommande aktiviteter.

Församlingsmöte 12 juni

Så är det snart dags igen! 
Nåja, det är lite sommar 
först, men i slutet av 
denna, då vädret brukar 
vara på vår sida, möts vi 
återigen till härliga dagar 
på Styrsö 27-28 augusti. 
Vi börjar vid 10.30 på 
lördagen ( färjan avgår 
9.25) och avslutar ca kl. 
12.30 på söndagen. 
Välkommen att vara med båda dagarna, eller bara en. 
Vi möts till gemenskap, skapande aktiviteter, pilgrimsvandring 
och gudstjänst. Och en massa god mat och fi ka så klart!
Vi hoppas kunna få tid att samtala mer med varandra om hur vi 
fortsätter att utveckla vår församling och vår gudstjänst så att 
det känns välkommet och angeläget för många att komma till 
Redbergskyrkan.

Anmälan till per@redbergskyrkan.se  eller på Pers mobil: 
0760-070792

Tillsammansläger på Styrsö

Scoutläger 18-23 juni
Redbergskyrkans Ungas scouter åker på scoutläger, 
“Harry Potter”, 18 - 23 juni på Åsengården.


