
Efter fem fantastiska år som pastor 
och församlingsföreståndare i 

Redbergskyrkan drar jag nu vidare till 
ett nytt uppdrag. När jag såg annonsen 
i våras att Betlehemskyrkan utlyste en 
projekttjänst med inriktning på socialt 
arbete bland de mest utsatta män-
niskorna i vår stad, så visste jag att jag 
bara var tvungen att söka den. Jag bad 
till Gud att hen skulle visa mig SIN 
väg på allvar. Jag upplever verkligen 
att Gud har kallat mig till denna nya 
tjänst och nu är det allvar. Denna text 
skriver jag under min näst sista arbets-
dag i Redbergskyrkan.

I söndags fick jag vara med om 
en helt fantastisk avtackning med 
en gudstjänst som bjöd på den ena 
sångöverraskningen efter den andra. 
Sångsolisterna Cathrine Jonsson, 
Amanda Duregård och Leif Sunesson 
gjorde mig så oerhört berörd och rörd. 
Och sedan var det festlig avtackning i 
församlingssalen med många fina tal. 
Det är alltid svårt att ta till sig alla ord 
riktade till sig själv, men jag tar med 

mig detta och 
jag tar med mig 
den omsorg och 
de löften om 
förbön för mig 
i min nya tjänst 
som jag mottagit 
från så många!

Under åren i 
Redbergskyrkan 
har det hänt 
mycket. Allt går 
så klart inte att 
få med, men här kommer ett antal vik-
tiga erfarenheter, minnen, upplevelser 
som jag alltid kommer att ha med mig.

Allra mest avtryck har förstås hösten 
2015 gjort. En av de viktigaste och 
starkaste upplevelserna i mitt liv! 500 
unika övernattande flyktingar och ca 
350 volontärer som bemannade kyrkan 
dygnet runt i tre månader! Och att 
detta sedan förts vidare med arbetet i 
Redberg welcome känns helt under-
bart! Lägret vi hade på Bobergsgården 
i somras med 25 flyktingar och ca 10 

volontärer var en enorm glädjekick!

Jag är också så oerhört glad och 
tacksam över att vi idag kan kalla oss 
en ”Regnbågskyrka”. Att församlingen 
aktivt sluter upp bakom allas rätt att 
finnas i kyrkan på lika villkor värmer 
hjärtat.

Bildandet av Det frikyrkliga Regn-
bågsnätverket, beslutet att Redbergs-
kyrkan ska vara med på West pride, 
mottagandet av EKHO:s Regnbågsfisk, 
Gospelmässan i januari 2015 är fina 
händelser att ta med sig i det fortsatta 
arbetet.

Söndag 10 september
11.00 Gudstjänst. AnneMarie Svenninghed. Sam-  
 lingssöndag. Kören och musiker. Välkomnande av   
 Linnéa Smedman. Lunch och aktiviteter. 

Torsdag 14 september
11.00 RPG. Bibelsamtal

Söndag 17 september
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Torsdag 21 september
11.00 RPG. Bibelsamtal

Söndag 24 september
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Sång Christina Sunner - 
 gren och Lennart Tonnäng

Torsdag 28 september
11.00 RPG. Afrika i våra hjärtan

Söndag 1 oktober
11.00 Gudstjänst. AnneMarie Svenninghed. Sång Andreas  
 Tengelin

Torsdag 5 oktober
11.00 RPG. Från bönehus till operahus

Lördag 7 oktober
10.30 Insamling till Världens Barn. Läs mer på sista sidan.  

Söndag 8 oktober
11.00 Gudstjänst med nattvard. AnneMarie Svenninghed.   
 Solid gospel

Torsdag 12 oktober
11.00	 RPG.	Elvakaffe

Söndag 15 oktober
11.00 Gudstjänst. Ingvar Stenberg

Församlingsbrev september 2017

redbergskyrkan.se#5
2017

Gudstjänster och verksamheter 

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

Tack för allt!

fortsättning på nästa sida

123 238 91 87



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

Andra oförglömliga händelser jag fått vara med om är:

Gudstjänsterna! Tema-Gudstjänster om TRO, MOD och 
Herrens bön tillsammans med Verksamhetsrådet. Advent, 
Samlingssöndagar, Årshögtider ...

Tillsammanslägren på Styrsö med fin gemenskap, under-
bar mat (tack Annki!), pilgrimsvandring och gudstjänst. 

RPG-gemenskapen. Såväl i RPG-rådet som på torsdagar-
na. Och kanske allra mest kommer jag att minnas alla dessa 
heliga tillfällen då vi mötts och läst Bibeln tillsammans. Vi 
har läst, funderat, förundrats och frågat oss vad det egent-
ligen betyder. Men framför allt har det varit en levande 
atmosfär. Ja, den heliga Anden har sannerligen varit med oss 
dessa många torsdagsförmiddagar! 

Sedan kommer jag alltid att bevara kören i mitt hjärta! 
Och Göran Karlsson: Du är helt otrolig! Så många fina  
gudstjänster och andra tillfällen vi har fått göra tillsam-
mans. Ett hjärtevarmt tack till Jonas Hultström. Oj vad 
många gånger vi ”jobbat ihop”. Alltid så trevligt. Alltid så 
fin musik!

Jag har fått vara med och jobba med Konfirmationsun-
dervisning i tre omgångar. Den senaste gruppen med sex 
Redbergs-konfirmander var en alldeles särskild grupp!

Jag har fått arbeta tillsammans med så fina medarbetare.
Roland Ernebro under hela tiden, Klara Holmin under tre 
år, Matilda Häger och Peter Karlbom under ett år var. Tack 
alla för alla planeringar, alla gofikan och alla förbönsstunder!

Tack till styrelsen! Och ett särskilt tack till de tre ord-
föranden jag fått ”tjäna under”: Anna-Carin Tonnvik, Marie 
Börtin-Hultström och Birgitta Jäghem-Löfving.

Till sist: Tack Redbergskyrkans församling och alla ni kära 
vänner till Redbergskyrkan! Jag önskar er alla Guds väl-
signelse i era liv, i församlingens liv och i alla de planer och 
möjligheter som väntar i framtiden!

Vi säger inte adjö. Vi säger: På återseende! Närmast den 
19/11 då jag predikar i Redbergskyrkan.

... Tack för allt

Vå
r F

ad
er

, d
u 

so
m är

 i h
im

len. Låt ditt n
amn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i him

len. Ge oss idag det bröd vi behöver. O
ch förlåt oss våra skulder, liksom

 vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss 
frå

n d
et

 on
da

. D
itt

 ä
r r

ik
et

, d
in

 ä
r m

ak
te

n 
oc

h 
är

an
 i 

ev
ig

he
t. 

Am
en

.

Böneringen
Vi ber tillsammans 

I Böneringen ber vi över gemen-
samma förbönsämnen. Vi delar 
dem i huvudsak via mejl men också 
när vi möts till bön.
Skicka gärna in förbönsämnen till  
boneringen@redbergskyrkan.se
Vill du vara med som förebed-
jare och få del av förbönsämnen 
kontaktar du Bengt Tonnvik eller 
Roland Ernebro. Inkomna förböns-
ämnen görs anonyma innan de 
publiceras på nätet. Det går även 
att kommunicera via brev. 

Roland Ernebro

Böneringen – ny satsning på bön

Per Duregård



Från guide till Gud. Så skulle man kunna sammanfatta Linnéa 
Smedmans val i somras. Hon hade sökt till en guideutbildning 
och kommit in. Men hon valde jobbet som ungdomsledare i 
Redbergskyrkan – och blir kanske istället hos oss en guide till 
Gud. 

Inifrån kyrksalen hörs musik från barnkörens övning. På kyrktorget 
sitter två grupper och pratar i Språkkaféet. Fika är framdukad och 
det känns som en hemtrevlig och inbjudande 
måndagskväll i Redbergskyrkan. 

Här hittar vi Linnéa Smedman som, trots att 
hon bara är inne på sin fjärde vecka som vår 
nya ungdomsledare, verkar väl hemmastadd. 
Hon bjuder in till det arbetsrum hon delar med 
Roland Ernebro. 

Här berättar hon att hon är född och uppvuxen 
i Lidköping i Västergötland, att hon är 23 år och 
att hon de senaste tre åren läst kulturprogrammet 
på Göteborgs universitet. Men bodde fortfarande 
hemma i Lidköping. Nu har hon precis flyttat in 
i en lägenhet på Storhöjdsgatan på Strömmens-
berg, en liten lagom promenad från kyrkan. 

 – Jag försöker lära mig att tycka om att bo 
själv fast det känns ovant, säger hon med ett av sina många varma 
leenden. 

Aktiv i musiklivet
Nu har hon inte bara lämnat hemstaden utan även sin andliga hem-
vist, Stenhammarskyrkan, en församling som bildats av flera mindre 
missionshus på Kållandsö (där Läckö slott ligger).  

 – Kyrkan ligger på väg ut till Kållandsö, förklarar hon.  Jag har 
alltid varit aktiv där främst på musiksidan, Jag började i barnkör 
tidigt och har efter det varit med i många musikprojekt. 

På CV:n  står också att hon var ordförande i Equmenia och hjälp-
ledare i olika barn- och ungdomsgrupper i församlingen. Hon vika-
rierade också som juniorledare i Svenska kyrkan och var husvikarie i 
en friskola där hon fick hoppa in i klasser på alla nivåer.

 – Ja där fanns alltid att göra. Ena dagen var det en förskoleklass, 
den andra ellära i årskurs 9, säger hon med ett skratt. 

Älskar kultur
Att hon sedan valde kulturinriktning på högskolestudierna mo-
tiverades både av att hon älskar kultur i olika former, ”alltifrån hur 
vi klär oss till musik, litteratur och konst”, och hennes intresse för 
hur vi människor bemöter varandra och fungerar i grupp. 

 – Ja alltså alla mänskliga uttryck, det var precis det jag studerade 
och intresserar mig för. 

Hemma i församlingen var det många som tippade på att Linnéa 
skulle bli pastor. Själv har hon inte varit lika säker men däremot har 
viljan att arbeta i en församling funnits en tid. Så därför hajade hon 
till när hon såg Redbergskyrkans annons i vintras. Men då var det 
inte läge – hon måste ju avsluta sina studier.  

 – När annonsen dök upp i somras igen tänkte jag att det ju måste 
vara fel. 

Men det var verkligen en andra chans och nu tvekade hon inte.  
Just Redbergskyrkan stod högt på listan över tänkbara församlingar 
att arbeta i. 

 – Ja jag har ju vänner som växt upp här – som Emma och Ida 
Tonnvik och Linnea Myrhage.  Och jag gillar storleken på försam-
lingen, varken för stor eller för liten, för att jag ska kunna vara den 

typen av verktyg som jag önskar.  Jag vill ju vara en resurs och bli 
använd. 

God känsla i arbetslaget
Det enda som kändes tveksamt efter intervjun var det faktum att 
församlingen skulle vara utan föreståndare när Per slutade. 

 – Men nu när jag lärt känna AnneMarie och Roland känns det 
väldigt bra, konstaterar hon.  Jag hoppas att jag kan verka för fler 

än barn och ungdomar, att medlemmarna 
oavsett ålder frågar mig när de behöver 
mig. 

Det som är så inspirerande med en försam-
ling är gemenskapen över åldersgränserna, 
tycker hon. 

 – I mitt liv har det alltid varit viktigt att 
ha nära relation till äldre.  Det är försam-
lingens tillgång och något unikt faktiskt.  
Det borde vi kunna dra ännu mer nytta av. 

Samtalet i de mindre grupperna är också 
spännande. Vad händer när man ser och 
lyssnar på varandra? Det skapar trygghet 
hos människor att bli sedda och bekräftade 

av andra och att känna att ens åsikter räknas, resonerar Linnéa. 

 – Det vill jag ska prägla vårt barn- och ungdomsarbete. Jag ser 
det som min uppgift i den andliga utvecklingen att så och vattna. 
Sen får jag lita på att Gud gör resten. Om jag får uppleva skörden 
vet jag ju inte, det kan hända senare. Vi ska alltså inte bli stressade 
över att vi inte ser så många unga ge uttryck för sin tro eller delta i 
gudstjänsten. De har kanske inte hittat dit än. 

Vara stöd för ledarna
Det gäller att hänga i och att finnas där även om en grupp inte är 
jättestor. Linnéa berättar om att en mamma till en kille i tonår kom 
förbi kyrkan och då framförde hur mycket det betyder för hennes 
son att få gå till tonår varje torsdag. 

 – Tonår är en liten grupp så det är så gott att höra att den är 
viktig, inte minst för de ideella ledarnas skull, säger hon.  

Som ungdomsledare är hennes främsta uppgift att finns till för och 
stötta de ideella ledarna. Det kom till exempel flera nya scoutledare 
vid terminens början. 

 – Det är jätteroligt!  Även om de har en församlingsbakgrund 
vill vi att de ska känna sig välkomna just här och se mig som ett 
redskap, säger hon och tillägger: 

 – Jag ser mig som en spindel i nätet som kan vara där jag behövs 
bäst. Jag håller just nu på och kollar läget. 

Utan att få för mycket då. Med sin långa församlingserfarenhet vet 
Linnéa vad det handlar om och är inte så orolig för att inte kunna 
sätta gränser. Hon får gott stöd av den ungdomsledarutbildning 
som Equmenia på riksplan startat från och med i höst. Hon tycker 
att hon är bra på att vara ledig också. 

 – Jag älskar att åka båt, avslutar Linnéa som kanske nu byter 
Vänerns söta vatten mot Västkustens salta vågor. 

Fotnot: Linnéa Smedman är anställd som ungdomsledare på två år. För 
den som vill höra henne sjunga solo så medverkar hon i gudstjänsten 
den 10 september och 22 oktober. 

Från guide till Gud, från sött till salt – välkommen Linnéa!

Text: Katarina Hallingberg
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17 juni bar det iväg till Åsengården återigen till traditionella 
scoutlägret med 300 deltagare.

Temat	under	lägret	var	uppfinnarna:	Programmet	var	ganska	
fritt.	Från	att	välja	exempelvis	större	projekt	att	bygga	flotte	
till få elektricitet av potatis. Dessa aktiviter fanns i lådor som 
fanns och kunde utföras på lägerområdet. Kvällarna var det 
lägerbål. Vi hade även Nobelmiddag där vi blandades med 
olika kårer för gemensam tvårätters.

Vi hade även en insamling som gick till Equmenias fotbollssko-
la i Kongo. Vi slog rekord för denna insamling med ca 2000 
kronor.

Vi i från Redberg var totalt 10 stycken varav hälften ledare. 
Med denna vecka avslutades lägret 23 juni av nöjda deltagare 
och ledare.

Nu	har	vi	återigen	startat	och	träffas	varje	tisdag	18:30.	

Hälsningar scoutledarna genom Emanuel Wigell Jambrén, 
kårchef

Världens	Barn	firar	20	år!	Var	med	
och samla in pengar till Världens 
Barn. Redbergskyrkan är med och 
har ansvar för insamlingen på Ols-
krokstorget. Vi samlas i Redbergs-
kyrkan klockan 10:30 lördagen den 
7 oktober. Sedan skramlar vi med 
insamlingsbössor från klockan 11 till 
13. Efteråt äter vi lunch tillsammans i 
Redbergskyrkan.

Välkommen att vara med önskar internationella gruppen

Insamling till Världens Barn 
Sommaren 2017

Under den gångna sommaren har vi samlats till gudstjänst 
varje söndag och på onsdagkvällar har Redberg Welcome 
anordnat olika aktiviteter. En del har kanske besökt Hönö-
konferensen eller andra kyrkor under semestern. Men nu går vi 
in i sensommartider och planerar för …

Samlingssöndag 10 september

Efter sommar och semester samlas vi igen och de olika verk-
samheterna	drar	igång.	På	samlingssöndagen	firar	vi	gudstjänst	
tillsammans och det blir mycket sång och musik. Vi bjuder in 
till lite längre samvaro direkt efteråt, med både lunch och olika 
aktiviteter.	Varmt	välkommen!

Läget på personalfronten

Mycket händer i vår personalgrupp just nu. Söndag 20 aug 
avtackade	vi	Peter	Karlbom	i	samband	med	kyrkkaffet	och	
dagen därpå började vår nya ungdomsledare Linnéa Smedman 
sin introduktion. 

Per Duregård slutade sin anställning som pastor och försam-
lingsföreståndare 31 aug och arbetet pågår för att hitta en 
efterträdare till honom. Under hösten har vi förstärkning av 
AnneMarie Svenninghed på halvtid och Roland Ernebro står för 
kontinuiteten och fortsätter att arbeta 75%. Hjälp oss att be 
för våra anställda och för det pågående rekryteringsarbetet. 
Ta även med Peter och Per i era förböner när de nu går in i nya 
uppdrag.

Tack Peter för att vi 
fått ha dig hos oss 
under våren och 
sommaren. Vi önskar 
Peter allt gott och 
Guds välsignelse i 
hans nya uppdrag 
som för honom till 
Indien under hösten.  
Under avtackningen 
fick	Peter	ett	överlevnads-kit	från	ungdomsrådet:	tvål	och	
toapapper. 

Varmt	välkommen	Linnéa!	Vi	ser	fram	emot	ett	gott	samarbete	
framöver. 

Tema Längtan

Längtan kan se olika ut – de längtans-
frön	som	vi	delade	under	dialogfikat	
i juni står nu i blom. Vi återkommer 
under hösten med mer under temat 
Längtan. 

Omsorgsgrupper
11 september – 17 september Röd
18 september – 24 september Rosa
25 september – 1 oktober Orange
2 oktober – 8 oktober  Grön
9 oktober – 15 oktober  Blå

Styrelsen informerar

Pastor: 
Roland Ernebro, 16 32 45, ernebro.roland@gmail.com

Omsorgspastor: 
AnneMarie Svenninghed,  0705 44 26 29

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

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 25 september.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Julmarknad 9 december

Församlingsboken
Vigsel:
Jenny och Jonas Grolin 
vigdes den 10 juni i Ljungs 
kyrka. 

Årets julmarkanad går av stapeln lördagen den 9 december.
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 Annica Arvidsson

Rapport från scouterna


