
Temat för årets 
kyrkokonferens i 

Vårgårda var ”Gud gör 
något nytt i vårt land”. 
Det är ord som både 
kan vara en bön och ett 
påstående.

Vi kan ofta ha lite 
dubbla känslor inför 
förändringar. Vi blir 
frustrerade om ingen-
ting händer utan allt 
bara rullar på i gamla 
hjulspår. Samtidigt väcker 
förändringar ofta frågor och känslor av 
osäkerhet och förvirring.

Många gånger när vi ber Gud att 
göra något nytt så gör han också det. 
Det gäller bara att upptäcka det för 
ofta gör han andra saker än vad vi hade 

tänkt oss.
Tänk om vi var och en kunde bära 

med oss de här orden i sommar: Gud 
gör något nytt. Det kan vara vår bön 
men också ett uttryck för vår gemen-
samma längtan och förhoppning inför 
vad som ligger framför oss. Låt oss 

göra det medan vi njuter 
av allt det som Gud gör 
i sommarens underbara 
tider.

Trevlig sommar!

Söndag 11 juni
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Sång av 
 Kristina och David Engström 

Söndag 18 juni
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång av Peter Olsson

Söndag 25 juni
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Söndag 2 juli
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård

Söndag 9 juli
11.00 Gudstjänst. Röd omsorgsgrupp. 

Söndag 16 juli
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Söndag 23 juli
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

Söndag 30 juli
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Söndag 6 augusti
11.00 Gudstjänst. AnnMarie Svenninghed

Söndag 13 augusti
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård

Söndag 20 augusti
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Söndag 27 augusti
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

Lördag 2 september
09.00 Arbetsdag i Redbergskyrkan

Söndag 3 september
11.00 Gudstjänst

Söndag 10 september
11.00 Gudstjänst. Samlingssöndag. 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Gud gör något nytt i vårt land

Roland Ernebro

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

Redbergskyrkans ekonomi är allas vårt delade 
ansvar. En god ekonomi är en förutsättning för 
att vi ska kunna vara en levande församling i vår 
stadsdel. Vi uppbär i princip inga bidrag utan 
är helt självförsörjande. De pengar som du och 
andra församlingsmedlemmar regelbundet ger 
i kollekt, via autogiro eller kyrkoavgift (om du 
valt att avsätta den till Redbergskyrkan), är det 
som betalar våra anställdas löner, våra verksam-
heter och underhållet av vår kyrka.  

Glädjande är att vi i församlingen har en i 
grunden välmående ekonomi med budget i 
balans. Men lite oroväckande är att vi kan se en 
nedåtgående trend i givandet – minus 15 pro-
cent idag jämfört med 2015. Det största tappet är på kollekten 
i form av kontanta medel, och detta tapp kompenseras ännu 
inte fullt ut av givande via autogiro, kyrkoavgift och Swish.

Och det är inte bara vår församling som brottas med detta – 
det är inte lätt att göra det kontantlösa givandet till en del av 
gudstjänsten. Frågan var också uppe som en motion på årets 

kyrkokonferens med uppmaningen att skapa 
en inkluderande liturgi kring givande via 
mobiltelefonen.

Vi i Redbergskyrkans styrelse vill med dessa 
rader uppmuntra och uppmana till fortsatt 
och gärna ökat givande. Och använd gärna 
Swish vid kollektinsamlingen. På något sätt 
ska vi tydliggöra denna möjlighet i våra 
gudstjänster framöver, och tillsvidare kan 
du alltid lägga in Redbergskyrkans Swish-
nummer bland kontakterna i din mobiltele-
fon. Så går det enkelt och smidigt att ge via 
mobilen. 

Tack för dina gåvor!

Styrelsen för Redbergskyrkan

Redbergskyrkans Swish-nummer är 123-238 91 87

Peter Karlbom, vår diakon med inriktning barn och unga, fi ck 
under våren ett erbjudande från Apg29 att bli ansvarig för att 
leda en bibelskola i Kina under hösten 2017. Peter har tidigare 
arbetat med Apg29 i just Kina och har känt en stark kallelse dit. 
Det har varit ett svårt beslut att ta, men både Peter och vi tror 
att Gud har en plan för honom i Kina och Peter kommer där-
för att avsluta sin anställning i Redbergskyrkan under augusti 
månad.

Vi har därför påbörjat rekryteringsarbetet för att hitta en 
efterträdare till Peter. Annons fi nns på nästa sida, på Redbergs-
kyrkans hemsida och länk till den fi nns från vår Facebook-sida. 
Annonsen kommer även att publiceras på Equmeniakyrkans 
hemsida och Facebook-sida. Sista ansökningsdag är 18 juni.

Ta gärna med både Peter och rekryteringsarbetet i era förböner.

För UR resp. församlingens styrelse,
Emanuel Wigell Jambrén och Birgitta Jäghem Löfving

Rekrytering av ny medarbetare

Tack alla glada givare. Kom ihåg att du kan ge kollekt via mobilen också
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Böneringen
Vi ber tillsammans 

I Böneringen ber vi över gemensamma 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 förebedjare och få del av förböns-
ämnen kontaktar du Bengt Tonnvik eller Roland Ernebro. 
Inkomna förbönsämnen görs anonyma innan de publiceras 
på nätet. Det går även att kommunicera via brev. 

Roland Ernebro

Böneringen – ny satsning på bön



Equmeniakyrkan höll sin årliga konferens i Vårgårda. Årets 
konferens var lite längre och startade redan på onsdagskvällen 
och avslutades på söndagen med ordinationsgudstjänst. Ca 600 
ombud från 300 försam-
lingar, anställda, frivilliga 
och många intresserade 
deltog. Årets konferens 
arbetade för första gången 
med konsensusmetoder. 
Ombuden använde 
orange och blå kort 
under förhandlingarna. 
Orange = jag håller med, 
blå = jag håller inte med. 
Efter långa diskussioner 
kunde man gå till beslut. 
Redbergskyrkan var 
representerad av Roland 
Ernebro som ombud och 
Sofia Eklund var en av tre 
ordförande i presidiet. I 
den internationella guds-
tjänsten på fredagskvällen 
med hemkommande och 
utresande missionsarbe-
tare fanns Apg29 med. 
Bland dem fanns Peter 
Karlbom med inför att 
han ska vara ledare på 
bibelskolan Apg29 i Kina 
under hösten 2017. Förutom förhandlingar och gudstjänster 
fanns det en lång rad seminarier.

Här kommer ett uttalande från årets kyrkokonferens:

Uttalande från kyrkokonferensen i förkortad form 
Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsät-

ter. Och trots det ökade 
osäkra läget i Afghani-
stan fortsätter Sverige att 
fatta beslut om att utvisa 
asylsökande till Afghani-
stan. Detta anser vi inte 
vara rimligt. Equme-
niakyrkan uppmanar 
därför regeringen, Mi-
grationsöverdomstolen 
samt Migrationsverket 
att: 

•	 Ta unga flyktin-
gars oro och psykiska 
hälsa på allvar, ge dem 
en långsiktig hem- och 
skolmiljö med möjlighet 
till trygghet och fram-
tidstro.

•	 På grund av det 
rådande säkerhetsläget 
stoppa utvisningar till 
Afghanistan.

Rangela Kolback

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 24 – 28 maj 2017 i Vårgårda

Redbergskyrkan i Göteborg söker ungdomsledare 75–100%

Är du en kreativ inspiratör som älskar att leda unga, som kan stötta och peppa ledare när det behövs, en brobyggare 
som gillar ansvar och blir bubbligt lycklig av att se andra växa i sin tro?  Då är du förmodligen vår nya ungdomsledare. 

Redbergskyrkan i östra Göteborg är en livfull församling inom Equmeniakyrkan med ca 200 medlemmar. Vi är en öppen kristen 
gemenskap mitt i en levande stadsdel med många barn och ungdomar, och har ett särskilt engagemang i frågor kring hbtq, Fair-
trade och integration av nyanlända. 

Vi söker dig som, tillsammans med övriga anställda och ideellt engagerade i vår kyrka, vill arbeta med planering och genomförande 
av verksamheten inom Redbergskyrkans Unga och vår församling. Tjänsten kan utformas som deltid 75% eller heltid. 

Huvudfokus för denna tjänst är våra barn och unga samt deras ledare, men här finns också en nära koppling till församlingens 
övriga arbete som till exempel vårt omfattande integrationsarbete Redberg Welcome. Vartannat år (nu senast 2016/17) genomför 
vi även konfirmationsundervisning i samarbete med andra Equmenia-församlingar i Göteborg.

Välkommen till oss i Redbergskyrkan! Ett sextiotal scouter, tonåringar, konfirmander och ledare längtar efter dig. 

Läs mer om tjänsten på kyrkans webb: www.redbergskyrkan.se

Lite fakta om tjänsten som ungdomsledare i Redbergskyrkan:

•	Visstidsanställning	1-2	år,	omfattning	75–100%	

•	Kvalifikationer:	Barn-/ungdomsledarutbildning	eller	motsvarande.	Har	du	även	gått	ett	bibelår	eller	liknande	är	det	en	
fördel.

•	Tillträde	aug/sep	2017

•	Skicka	din	ansökan	via	mail	till	ordf@redbergskyrkan.se	senast	18	juni	2017.
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Arbetet med att skapa ett mer fl exibelt kyrkorum har kommit 
igång. Till en början tänker vi prova lite olika möblering och 
har börjat med att vi tagit bort några bänkar i kyrksalen. Hur 
tycker du det blev?
Vi kommer kontinuerligt att informera om ytterligare föränd-
ringar. Ta gärna kontakt med oss om du har tankar. 

Josefi n Bystedt, Anna-Carin Tonnvik, Elin Blomgren, Malin Sunnemar

RPG:s vårresa gick i år längs ”Retrovägen” till Nossebro.
Där välkomnades vi av Margareta Andersson vid
dukade bord i ”Elins Café”. Under dagen besökte vi
en lägenhet där 60-talsinredning och utrustning
framkallade många nostalgiska minnen. Besöket i en 
el-aff är, väckt ur sin 40-åriga törnrosasömn, fi ck oss
att häpna över fi nurliga föregångare till våra nutida
el-apparater och armaturer. Fascinerade såg vi det
stora kvarnhjulet hämta kraft ur Nossans vatten. Nu
vet vi också var ”hålvägar” fi nns!

RPG:s vårresa  ”Retrovägen”

Tillsammansläger
I år blir det inget församlingsläger på Styrsö för Redbergs-
kyrkans församling. Vi samlar nya krafter och återkommer 
eventuellt med ett nytt koncept att samlas kring, till nästa år. 
Men kanske kan vi hitta på något trevligt i samband med sam-
lingssöndagen i Redbergskyrkan? Håll utkik efter mer informa-
tion om detta i augusti. 

Samlingssöndag
Vi har gudstjänster hela sommaren och samlas åter den 10 
september, då alla ordinarie aktiviteter har startat, eller startar 
inom kort.

Kyrkfi ka
Fikat efter gudstjänsterna har utökats till att ofta erbjuda både 
smörgås samt bulle och/eller kaka, men avgiften har varit kon-
stant länge. Nu höjer vi det så att rekommenderad avgift är 40 
kr för vuxna och gratis för barn. Men det går självklart bra att 
betala mer, om man så vill. :-)

Samtal om längtan
Den 14 maj hade vi temagudstjänst som avslutades med 
samtal vid fi kat. Temat för söndagen var längtan och samtalen 
kretsade kring tre frågor. Vad längtar du efter i Redbergskyr-
kans församling? Vad tror du andra längtar efter? Hur skulle du 
kunna bidra till att vi når fram till det vi längtar efter? 

Kort summering av samtalen: det talades om en längtan efter 
fl er besökare på våra gudstjänster. Vi längtar efter våra ”sys-
kon” som någon uttryckte det. Det kom också upp en längtan 
efter själva samtalet. Vi pratar mer om trosfrågor med våra 
arbetskamrater än med församlingsmedlemmar. Annat som 
kom upp var en längtan efter mer aktiviteter dagtid, konserter, 
bokcirkel, fest med mat etc.

Vi kommer att återkomma till samtalet om vår längtan fram i 
höst. 

Trevlig sommar
Sist men inte minst önskar styrelsen alla i församlingen och 
församlingens vänner Guds välsignelse och en riktigt skön 
sommar!

Omsorgsgrupper
5 juni – 11 juni  Lila
12 juni – 18 juni  Turkos
19 juni – 25 juni  Brun
26 juni – 2 juli  Vit
3 juli – 9 juli   Röd
10 juli – 16 juli  Rosa
17 juli – 23 juli  Orange
24 juli – 30 juli  Grön
31 juli – 6 augusti  Blå
7 augusti – 13 augusti  Indigo
14 augusti – 20 augusti  Lila
21 augusti – 27 augusti  Turkos
28 augusti – 3 september Brun

Ny möblering i kyrksalen

Styrelsen informerar

Pastor och församlingsföreståndare:
Per Duregård, 788 56 04, 076-0070792 per@redbergskyrkan.se

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

Omsorgspastor:
AnnMarie Svenninghed,  0705 44 26 29.

Diakon, barn och unga:
Peter Karlbom, 0701 70 34 57  peter@redbergskyrkan.se

Redaktion: Kerstin Strand, Torbjörn Eklund och Per Duregård. 
Manusstopp 25 augusti. 
info@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Församlingsboken
Vigsel:
Elin och Emanuel Jambrén 
Wigell 13 maj.  


