
Häromdagen kom jag på mig 
själv med att vilja be bordsbön. 

Det är säkert femton år sedan jag 
gjorde det senast. Då under högtidlig 
söndagsmiddag med huvudet precis 
ovanför bordskanten vid min farmors 
matsalsbord. Nu, ensam vid mitt egna 
köksbord i en lägenhet i Göteborg. 

Det är troligt att Gud kommer att 
kalla på din uppmärksamhet. Då är det 
upp till dig att bemöta det på det sätt 
som du vill eller kan. Jag ägnade flera 
år åt att be Gud vara mer närvarande 
i mitt liv. Sett i backspegeln ser jag 
hur många gånger jag har haft möj-
ligheten att uppnå den gudsnärvaron 
men samtidigt hur upptagen jag har 
varit med allt annat. Jag har känt att 
jag inte har hunnit med Gud, ändå har 
jag bett om mer av honom. Jag tror att 
många av oss har svårt att förstå att det 
mesta här i livet kräver någon form av 
insats. Man måste oftast jobba för att 

önskningar skall slå 
in. Det är samma sak 
med din tro och din 
relation till Gud. På 
samma sätt som när 
jag var liten och bad 
om många julklap-
par, har jag bett om 
mer gudsnärvaro i 
mitt liv. Jag har trott 
att förändringen ska 
komma av sig självt 
och att min egenin-
sats inte behövs. 

När jag tog beslutet att arbeta i Red-
bergskyrkan så visste jag att det skulle 
innebära en hel del förändring. Jag 
tänkte och planerade mycket för alla 
synliga förändringar, adressändringen, 
flyttkartongerna och ensamhushållet. 
Men jag hade inte förstått i vilken om-
fattning Gud skulle komma att ta plats 
i mitt liv. I min vardag, i mina samtal 

och vid mitt köksbord. 
Guds närvaro är numera 
tydligare än någonsin 
för jag tar mig tid, jag 
bereder plats och ger 
det tillåtelse att lysa 
igenom. 

Torsdag 12 oktober
11.00	 RPG.	Elvakaffe

Söndag 15 oktober
11.00	 Gudstjänst.	Ingvar	Stenberg.	Sång	Fredrik	Johansson

Torsdag 19 oktober
11.00	 RPG.	Den	vidunderliga	Bohuskonsten.	Lars	Wikholm

Söndag 22 oktober
11.00	 Gudstjänst.	Roland	Ernebro.	Sång	Linnéa	Smedman	

Torsdag 26 oktober
11.00	 RPG.	Elvakaffe

Söndag 29 oktober
11.00	 Gudstjänst.	Roland	Ernebro

Onsdag 1 november
18.00	 Besök	av	Tomas	Sjödin.	“Den	som	hittar	sin	plats		 	
	 tar	ingen	annans”.	Se notis på baksidan. 

Torsdag 2 november
11.00	 RPG.	Tankar	i	Allhelgonatid.	AnneMarie	Svenninghed

Söndag 5 november
11.00	 Gudstjänst.	AnneMarie	Svenninghed.	Ljuständning

Torsdag 9 november
11.00	 RPG.	Elvakaffe

Lördag 11 november
18.00	 Vi	som	bryr	oss-gala.	Se notis på baksidan.

Söndag 12 november
11.00	 Gudstjänst.	Roland	Ernebro.	Sång	och	musik	 
	 Kristina	och	David	Engström

Torsdag 16 november
11.00	 RPG.	Från	Karelen	till	Sverige	med	en	lapp	 
	 om	halsen.	Pirkko	Loippo

Söndag 19 november
11.00	 Gudstjänst.	Per	Duregård.	Sång	Cathrine	Johnsson			
	 och	Cia	Josefsson

Torsdag 23 november
11.00	 RPG.	Elvakaffe

Söndag 26 november
11.00	 Gudstjänst.	Roland	Ernebro

Torsdag 30 november
11.00	 RPG.	Inför	Advent.	Roland	Ernebro
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Gudsnärvaro sökes

Linnéa Smedman

123 238 91 87
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Kyrkans anställda

Planeringen	för	årets	julgransförsäljning	
är	i	full	gång.	Vi	planerar	att	sälja	om	
det	finns	människor	som	vill	hjälpa	
till.	Förhoppningen	är	att	genom	att	
vara	ute	i	god	tid	minska	risken	för	
att	man	inte	kan	sälja	på	önskade	
försäljningsdatum.	

En	lista	att	skriva	upp	sig	på	
finns	på	anslagstavlan	i	
kyrkan.	Kontakta	Emanuel	
Wigell	för	frågor.	

För	tredje	året	i	rad	arrangerar	Redbergskyrkan	en	kväll	kring	
solidaritet	med	hela	världen.	Det	blir	som	vanligt	sång	och	
musik	av	Redbergskyrkans	kör	och	vi	får	lyssna	till	fantastiska	
musiker	och	solister.	Nytt	för	i	år	är	att	vi	får	njuta	av	vår	här-
liga	barnkör.	

Vi	får	information	om	Equmeniakyrkans	
projekt	”Hälsa	för	alla	i	Kongo”	
och	vi	gör	också	en	insamling	
till	projektet	under	kvällen.	
Det	vi	hittills	har	bidragit	
med	har	hjälpt	till	att	
bekosta	solpaneler,	som	
ger	stabil	och	miljövän-
lig	el	till	sjukhus	i	
deras	livsviktiga	arbete.	
Dessutom	får	vi	informa-
tion	från	Diakonias	inter-
nationella	arbete.	Givetvis	
serveras	det	gott	fika	under	
kvällen!

Välkommen	till	en	meningsfull,	svängig	och	engagerande	
helkväll!	

Omsorgsgrupper
9 oktober – 15 oktober  Blå
16 oktober – 22 oktober Indigo
23 oktober – 29 oktober Lila
30 oktober – 5 november Turkos
6 november – 22 november Brun
13 november – 19 november Vit
20 november – 26 november Röd
27 november – 3 december Rosa

Årets julgransförsäljning

Den	1	november	kl	19.00	får	vi	besök	i	Redbergskyrkan	av	
pastorn	och	författaren	Tomas	Sjödin.	Vi	är	glada	över	att	få	en	
kväll	tillsammans	med	honom	då	 
han	kommer	att	tala	över	temat	 
”Den	som	hittar	sin	plats	 
tar	ingen	annans”	som	också	 
är	titeln	på	hans	senaste	bok. 
Servering	från	kl	18.00	

Besök av Tomas Sjödin

Nu	finns	det	foldrar	i	kyrkan	för	dig	som	vill	anmäla	dig	till	
kyrkoavgiften.	Anmäl	dig	senast	31	oktober.		

Kyrkoavgiften 

Pastor: 
Roland	Ernebro,	16	32	45,	ernebro.roland@gmail.com 
 
AnneMarie	Svenninghed,		0705	44	26	29	 
amsvenninghed@hotmail.com

Ungdomsledare: 
Linnéa	Smedman,	073	525	29	59,	linnea@redbergskyrkan.se

Redaktion:	Kerstin	Strand,	Katarina	Hallingberg	och	Torbjörn	
Eklund.	Manusstopp	20	november.	 
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Som	avslutning	på	kyrkornas	
globala	vecka	(19-26	novem-
ber)	firas	globalsöndagen	i	
Redbergskyrkan.	Årets	tema	
är	”Hållbar	värld	för	alla”.	
Medverkande:	Linnéa	Smed-
man	med	flera.	

Globala söndagen 26/11
Lördagen	den	30/9	var	delar	av	kyrkans	spårarpatrull	i	Troll-
hättan	för	årets	Kämpalek.	En	bokstavligt	talat	strålande	dag	
som	bjöd	på	både	utmaningar	och	god	gemenskap	för	både	
ledare	och	deltagare.	

Kämpalek 2017

Vi bryr oss-gala 11 nov kl 18

Julmarknad 9 december

Årets	julmarkanad	går	av	stapeln	lördagen	den	9	december	kl	
10-14.	Boka	gärna	detta	datum	och	hör	av	dig	till	någon	av	oss	
om	det	är	något	du	kan	tänka	dig	hjälpa	till	med	eller	skänka.

Kerstin Ahlborg, Ulla-Carin Carlson och Annica Arvidsson


