
De bevingade orden yttrade den förre 
statsministern Torbjörn Fälldin en gång 
när han och hans parti inte klarade av att 
uppfylla ett av de löften man gett sina 
väljare.

Att stå vid sitt ord och hålla det man 
lovat är väl bland det som vi människor 
uppfattar som viktigast. Samtidigt har 
många sagt under de senaste veckorna att 
några måste ge sig för att vi ska kunna 
få en regering som kan styra vårt land. 
Några måste våga träda fram och säga: Vi 
nådde inte ända fram.

Frågan är bara vilket bemötande dessa 
kvinnor och män kommer att få när 
sanningens timme är slagen. Kommer vi 

att anklaga dem för att vara lögnare som 
sviker sina löften? Eller kan vi ge dem 
respekt för att de låter landets bästa gå 
före den egna prestigen?

Det handlar helt enkelt om hur stor vi 
låter nåden vara gentemot dem som inte 
når ända fram, och vem av oss gör det i 
alla lägen? Det finns ett enormt behov av 
nåd i vår värld. 
Låt oss därför 
ta emot Guds 
gränslösa nåd och 
dela den med alla 
oss som inte alltid 
når ända fram.

Tisdag 2 oktober
18.30 Scouterna

Onsdag 3 oktober
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 4 oktober
11.00	 Torsdagsträffen:	Glimtar	från	Kongo	 
	 Lars-Olov	Karlsson

Söndag 7 oktober
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ola	Rikner

Onsdag 10 oktober
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 11 oktober
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Söndag 14 oktober
11.00	 Gudstjänst.	Bibliolog	Ctefan	Brochmann.	Se sida 4. 

Tisdag 16 oktober
18.30 Scouterna

Onsdag 17 oktober
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 18 oktober
11.00	 Torsdagsträffen:	Vad	gör	Elvis	i	Redbergskyrkan?		 	
	 Anders	Götborg	och	Klas	Westerdahl

Söndag 21 oktober
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann.	Nattvard.	

Onsdag 24 oktober
18.30	 Konsert	med	Dream	Orchestra.	Se nästa uppslag

Torsdag 25 oktober
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Söndag 28 oktober
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Roland	Ernebro.	

Tisdag 30 oktober
18.30 Scouterna

Onsdag 31 oktober
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 1 november
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Lördag 3 november
11.00 Alla helgons dag. 

Söndag 4 november
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann.	

Onsdag 6 november
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

  Varje måndag
		17.45	 Barnkören	övar
		19:00	 Kören	övar
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redbergskyrkan.se#6
2018

Gudstjänster och verksamheter 

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

”Jag nådde inte ända fram”

123 238 91 87

Roland Ernebro



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

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665

Fyra frågor till Linnéa!

Linnéa Smedman slutar som ungdomsledare i  
Redbergskyrkan efter drygt ett år. Här ger hon oss sitt 
testamente. Vi säger varmt tack och önskar Linnéa allt 
gott!

Vad tycker du är församlingens styrka?
Det finns många – bl a att många medlemmar har fun-
nits med länge och har en gedigen erfarenhet. Det finns 
mycket klokskap, kompetens och många spännande och 
intressanta människor i församlingen. 

Ser du nåt du tycker vi bör 
jobba mer med? 
Generellt tror jag att det 
enda sättet att få saker att 
blomma är att låta män-
niskor göra det som de 
längtar efter att göra i för-
samlingen. När människor 
gör saker för länge med en 
känsla av plikt så dränerar 
man engagemang och gläd-
je. Jag förstår att många kan 
tycka att det är ledsamt att 
jag uttrycker mig såhär men 
om det inte finns underlag 
för barn och ungdomsar-
bete och ingen i församlin-
gen vill engagera sig i det så 
bör man inte göra det. Då 
håller inte argumentet ”det 
har alltid funnits och ska 
alltid finnas”, då bör man 
göra något annat. För mig 
handlar inte församlings-
livet om att bocka av en 
checklista över saker som bör 
finnas med, det handlar om att dela livet, om att våga bli 
buren och att få bära varandra. 

Vad har du fått med dig från ditt år hos oss? 
Framförallt har det varit ett år av personlig utveckling 
där jag har fått brottas mycket med många av mina egna 
känslor inför att bo ensam, längta hem, skapa ett nytt 
kontaktnät och passa in. Gud gjorde vägen hit väldigt 
klar och tydlig men den har inte varit lika enkel och 

självklar att gå på. Jag tar också med mig nya vänskaper 
och bekantskaper och såklart en hel del nya erfarenheter. 
Erfarenheter som kommer att vara väldigt bra att ha med 
sig nu när jag ska fortsätta mitt församlingsengagemang, 
ideellt i min hemförsamling. 

Vad händer för dig framöver? 
Min framtid är spännande. I nuläget vet jag inte så 
mycket mer än att jag ska bo i ett litet hus på Kållandsö 
tillsammans med min pojkvän. Men det jag vet med 
säkerhet är att axlarna kommer att sänkas, att skogsprom-

enaderna kommer hjälpa 
mig att springa ikapp 
mig själv och att även 
om jag än så länge inte 
vet någonting om min 
närmsta framtid så är 
Guds plan för mig redan 
färdig, jag behöver inte 
oroa mig – han har mig i 
sin hand. 

Till Redbergskyrkans 
församling önskar jag 
att den längtan som 
bor i varje människas 
hjärta skall få blomstra 
och att ni vågar vandra 
nära varandra. Må er väg 
gå er till mötes och må 
vinden vara er vän och 
må solen värma er kind. 
Må regnet vattna själens 
jord. Och tills vi möts 
igen, må Gud hålla, hålla 
er i sin hand. 

Intervju: Katarina Hallingberg 
Foto: Torbjörn Eklund



På	FN-dagen,	onsdagen	den	24	oktober	 
kl	18.30,	får	vi	besök	av	Dream	Orchestra.	 
Det	blir	en	konsert	i	samarbete	med	Redberg	 
Welcome	som	den	här	kvällen	byter	matlagning	
mot konsert.
 
Dream	Orchestra	har	funnits	i	Betlehemskyrkan	några	
år.	Orkestern	består	till	största	del	av	ensamkommande	
ungdomar	som	i	sin	skola	eller	på	flyktingförläggningen	
fick	besök	av	dirigenten	Ron	Alvarez.	Han	ville	starta	upp	
en	orkester	i	El	sistema-anda,	som	är	en	musikskoleform	
från	Venezuela	och	som	bygger	på	personlig	utveckling,	
socialt	ansvar	och	med	musiken	som	medel.	Han	åkte	
helt	enkelt	ut	och	spelade	på	olika	ställen	och	samlade	
så	in	intresserade.
  
Nu	har	orkestern	växt,	utvecklats	fantastiskt	och	består	
av	ett	50-tal,	från	bl.	a.	Iran,	Afghanistan	och	Sverige.	De	
spelar	klassisk	musik	men	även	annan	repertoar,	från	
Sverige och andra länder.

“Vi	bestämde	oss	för	att	vara	en	del	av	en	orkester	där	vi	
alla	är	lika,	oavsett	ålder	eller	musikalisk	kunskap,	oavs-
ett	språk	eller	religion.	Vår	minsta	dröm	har	blivit	sann:	
vi	gör	musik	i	Dream	Orchestra.	Vår	största	dröm	är	att	
vara	ett	exempel	för	andra	när	det	gäller	social	integra-
tion och omvandling.

Bli	en	del	av	våra	drömmar,	fira	vår	andra	årsdag	denna	
onsdag	24	oktober	i	Redbergskyrkan.”		
 
Välkomna!	Fri	entré
 
P.S.	Har	du	instrument	som	ligger	och	dammar	på	en	
hylla?	Dream	Orchestra	tar	gärna	emot	begagnade	in-
strument.
 

Maria Kileby

För	fjärde	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.	I	år	får	vi	också	njuta	
av	vår	härliga	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	
miljövänlig	el	till	sjukhus	i	deras	livsviktiga	arbete.	Vi	
har	även	bidragit	till	inköp	av	kirurgisk	utrustning.	Nu	går	
projektet	vidare	med	att	bland	annat	stödja	utbildning	
av	sjuksköterskor	och	barnmorskor.	Givetvis	serveras	det	
även	gott	fika	under	kvällen!

Lars-Olov Karlsson

Konsert med Dream Orchestra 24 oktober kl. 18.30

Vi bryr oss gala 11 november kl. 18.00

Vill	du	vara	med	och	samla	in	pengar	till	Världens	Barn?
Vi	träffas	kl	9.30	den	6/10	i	Redbergskyrkan	för	att	äta	
frukost.	Ca	kl	10.30	går	vi	till	Olskrokstorget	och	 
skramlar. 

Christina Persson

Insamling till Världens Barn 6 oktober kl 09.30
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Hej,	här	kommer	en	hälsning	och	lägesrapport	från	UR.

Julgransförsäljning 2018
Under	många	år	har	UR	varit	ansvarig	för	
julgransförsäljningen	utanför	kyrkan.	
Som	ni	säkert	vet	så	har	den	varit	en	 
mycket	uppskattad	aktivitet,	inte	minst	
bland	boende	i	området.	Nu	har	UR	
sagt att man inte vill ta ansvaret 
för	detta	i	år.	Vill	vi	fortsätta	med	
försäljningen	så	behöver	vi	alltså	
hitta	andra	krafter	som	kan	driva	
det.

Känner	du	att	detta	är	något	
för	dig	eller	har	du	idéer	om	hur	man	kan	lösa	det	–	hör	av	
dig	till	Emanuel	eller	någon	annan	i	UR.

Barnkören	har	startat	för	hösten	och	samlas	på	måndagar	
17:45	-	18:30

Scouterna
Under	hösten	träffas	vi	varannan	tisdag	p.g.a.	brist	på	ledare.
Bor	det	en	liten	scoutledare	i	dig?	Kontakta	Daniel	Sunne-
mar. 

Tonår

Tonårsverksamheten	tar	en	paus	fr.o.m.	i	höst.	Det	finns	för	
närvarande	för	få	ungdomar	som	kommer	på	aktiviteterna.	

Den	6	oktober	är	det	Regionstämma	för	Equmeniakyrkan	
och	Equmenia	Väst	i	Trollhättan.	Elin	och	Emanuel	Jambrén	
åker	som	representanter	för	Redbergskyrkans	Unga.

UR och scout
Det	finns	många	i	församlingen	som	gör	väldigt	mycket	gott	
arbete	som	kanske	sällan	uppmärksammas.	Ett	exempel	är	
våra	omsorgsgrupper,	som	genomför	ett	så	värdefullt	arbete	
för	församlingen	–	allt	från	veckostädning	till	kyrkkaffe	och	
värdskap	vid	våra	gudstjänster.	Ett	stort	och	varmt	tack	vill	vi	
rikta	till	er	alla!

Nästa	församlingsmöte	med	information	från	styrelsen	genom-
förs	i	anslutning	till	gudstjänsten	den	11	november.

Redbergskyrkan	får	många	förfrågningar	från	andra	föreningar	
om	att	hyra	våra	lokaler.	Vi	behöver	vara	fler	som	kan	ställa	
upp	som	värd	vid	uthyrningar.	Det	gäller	ideell	insats.	Det	är	
ofta	roligt	och	intressant.	Intresserad?	Hör	av	dig	till	Förvalt-
ningsrådet	eller	Rangela	Kolback.

Omsorgsgrupper
1 oktober – 7 oktober  Indigo
8 oktober – 14 oktober  Lila
15 oktober – 21 oktober Turkos
22 oktober – 28 oktober Brun
29 oktober – 4 november Vit

Styrelsen informerar

Pastorer: 
Roland	Ernebro,	031-16	32	45,	ernebro.roland@gmail.com
Ctefan	Brochmann,	076-028	7467,	ctefan@redbergskyrkan.se

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

Kyrkans anställda

I	böneringen	ber	vi	för	gemen-
samma	böneämnen.	Vi	delar	ak-
tuellla	böneämnen	per	mail,	men	vi	
möts	också	”på	riktigt”	en	gång	per	
månad.	Vill	du	att	vi	ska	be	för	ditt	
böneämne?	Skicka	ett	mail	till	 
boneringen@redbergskyrkan.se	eller	
lägg	en	lapp	i	bönelådan	som	finns	i	
kyrksalen.

Vill	du	vara	med	i	böneringen?	 
Skriv	till	boneringen@redbergskyrkan.se	eller	tala	med	 
Roland	Ernebro	eller	Bengt	Tonnvik.

Du	vet	väl	om	att	du	kan	köpa	aktuella	böcker	på	kyrkans	bok-
bord?	Ta	en	titt	nästa	gång	kommer	till	kyrkan!	Du	betalar	med	
inbetalningskort	i	boken,	eller	med	Swish.

Böneringen och bokbord
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Böneringen
Vi ber tillsammans 

Förkunnelsen	den	14	oktober	sker	i	en	lite	annorlunda	form.	
Predikotexten	får	liv	genom	en	så	kallad	bibliolog.	 
Bibliologmetoden	är	en	form	av	gemensam	bibelutläggning	
där	du	ges	plats	att	delta.	Den	talar	både	till	hjärta,	hjärna	
och	fantasi.

Ett	par	texter	för	dig	som	är	nyfiken	och	vill	veta	mer:

www.bibliodrama.se/litteratur/artiklar/ovriga-artiklar/vad-
ar-bibliolog/

www.bibliodrama.se/litteratur/artiklar/fordjupningsartiklar-
till-handbok-i-bibliodrama-2/graslund-jonas-bibliolog-att-
predika-med-forsamlingen/

Bibliolog i gudstjänsten

Julmarknad 8 december

Redberg Welcome i höst

Årets	julmarkanad	går	av	stapeln	lördagen	den	8	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

Denna	höst	har	Redberg	Welcome	några	förändringar;	vi	träf-
fas	endast	onsdagar	och	då	har	vi	lite	olika	aktiviteter	som	
deltagarna	själva	önskat.	Det	handlar	om	filmvisning,	musi-
kundervisning,	matlagning,	läxläsning	m.m.
Kom	gärna	och	var	med!	Det	behövs	fler	volontärer	som	kan	
stötta	i	läxläsning,	samtala	och	bara	finnas	till	hands.

Varmt välkomna!

Kyrkans	personalrum	är	nu	flyttade	och	nu	finns	ett	enda	
gemensamt	personalrum	för	alla	anställda.	De	två	tidigare	
personalrummen	fungerar	som	rum	för	Redberg	Welcome	och	
samtalsrum. 

Nytt personalrum


