
För Per Duregård och mig, plus 
drygt 300 andra medarbetare i 

Gemensam framtid och equmenia, 
inleddes 2013 med några intensiva, 
men mycket givande dagar i  det 
natursköna Värmland. Vinterkonfe-
rensen i Sunne hade ett fullspäckat 
program med gudstjänster, föreläs-
ningar och seminarier.

Själv kom jag 
lite försent så 
jag missade 
konferensens 
inledning. 
Därför 
landade 
jag  rakt 
in i en föreläsning där jag mötte 
frågorna: ”Vart vill du komma” och 
”Vem vill du tillhöra”.

Talaren, Magnus Sundell, ställde sig 
frågande till den fixering vid iden-
titeten som ofta förekommer idag. 
Man stirrar sig blind på vem man är 
och varifrån man kommer och det 
kan lätt skapa en känsla av hopplös-
het.  Man är den man är med sina 
minnen och erfarenheter som man 
inte kan göra så mycket åt.

När Jesus 
mötte 
män-

niskor 
bad han 
dem säl-

lan berätta 
sina levnads-

historier utan han mötte dem med 
en inbjudan till gemenskap. Men 
den inbjudan var ofta formulerad 

som en fråga: Vad vill du att jag ska 
göra för dig? Kanske var det första 
gången någon ställde den frågan och 
därför hade man inte ens reflekterat 
över vad man egentligen ville. Det 
var ju ändå omöjligt och ingen som 
lyssnade på vad man hade att säga. 
Men plötsligt mötte man någon som 
faktiskt ställde frågan: Vad vill du?

Vad skulle hända i vår församling 
om vi var och en kunde och vågade 
formulera vårt ärliga svar på den 
frågan? Tänk om året 2013 blev ett år 
när vi släppte lös vår läng-
tan, vad skulle hända då? 
Förmodligen betydligt 
mer än vi kan ana så låt 
oss våga språnget!             

Roland Ernebro 
 

Söndag 27 januari 
11.00 Gudstjänst. “Nåd och tjänst” Roland Ernebro.  
 Musik av Majornas storband

Torsdag 31 januari 
11.00   Öppet Hus RPG. Vad gör en polispastor?  
 Göran Bjerhem 

Söndag 3 februari 
11.00 Gudstjänst. “Uppenbarelsens ljus”  
 Kyndelsmässodagen. Per Duregård 

Onsdag 6 februari 
11.00 Bibelsamtal

Torsdag 7 februari
11.00   Öppet Hus RPG. “Gyllene snittet i vardagen –  
	 reflektioner	kring	tal	och	siffror”	Ingemar	Windt

Söndag 10 februari
11.00   Gudstjänst. “Kärlekens väg”. Per Duregård  
 Nattvard. Fastlagssöndagen. 

Torsdag 14 februari
11.00   Öppet Hus RPG. “En personlighet vi minns – en   
	 filmberättelse”

Söndag 17 februari 
11.00 Gudstjänst.  “Prövningens stund”.  
 Roland Svantesson

Tisdag 19 februari 
18.00 Årsmöte för SMU

Onsdag 20 februari 
11.00 Bibelsamtal 

Torsdag 21 februari 
11.00 Öppet Hus RPG. “Detta hände för 52 år sedan”   
	 Willy	Holmberg

Söndag 24 februari 
11.00 Gudstjänst.  “Den kämpande tron”.  
 Per Duregård. Församlingens Årsmöte 

Torsdag 28 februari 
11.00 Öppet	Hus	RPG.	“Islam	–	mer	än	du	tror” 
 Per Duregård

Söndag 3 mars 

11.00 Gudstjänst. “Kampen mot ondskan” Per Duregård.  
 Besök av Gideoniterna. Sång av Andreas Tengelin   
 Magnusson 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Vad vill du?

Omsorgsgrupper
28 januari - 3 februari  Vit
4 februari - 10 februari  Röd
11 februari - 17 februari  Rosa
18 februari - 24 februari  Orange
25 februari - 3 mars  Grön



Pastor och församlingsföreståndare
Per Duregård 031-7885604, 076-0070792   
per@redbergskyrkan.se

Pastor:
Roland Ernebro 031-163245, roland@redbergskyrkan.se

Ungdomsledare: 
Klara Holmin 031-7885601,  klara@redbergskyrkan.se

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg, Torbjörn 
Eklund och Per Duregård. Manusstopp 27 februari. 
Innehåll	skickas	till	redaktion@redbergskyrkan.se

Mer	info	finner	du	på	kyrkans	webb:	www.redbergskyrkan.se
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Bibelsamtal på dagtid
Nu drar vi igång en serie med bibelsamtal på dagtid.
Vi kommer att läsa Apostlagärningarna tillsammans
och samtala om det vi läser. Ordet är fritt och vi får
var och en säga precis hur vi tänker om det vi läser.

Jag svarar på frågor efter bästa förmåga men kommer inte
med färdiga tolkningar till bibelordet.
Vi	träffas	onsdagar	jämna	veckor	med	start	ons	6/2.
Tid:	11-12.30.	Enkelt	fika	serveras.

Du	är	välkommen	en	gång	eller	flera.	Ingen	föranmälan	be-
hövs, och du binder dig inte för att delta varje gång.

Varmt välkommen!
Per Duregård

Reseteamet inspirerar 

Närmare 80 personer hade hittat till Redbergskyrkan och 
Världens	fest,	arrangerad	av	Internationella	gruppen.

Det blev en inne-
hållsrik och omväx-
lande kväll med före-
drag	av	Ida	Tonnvik	
och Niklas Johansson 
som båda varit på ute 
i världen med bibel-
skolan APG29.

Fantastisk mat i form 
av en vegetarisk cur-
rygryta. Allt detta till 
ackompanjemang av 
Afro Vikings.

Kerstin Strand

Så	är	vi	snart	i	februari	och	kan	konstatera	att	vi	nu	definitivt	är	
inne i år 2013. Vi känner oss väl rustade inför detta ganska nya 
år med våra anställda pastorer och ungdomsledare samt allt 
det	engagemang	som	finns	hos	så	många	i	församlingen.

I	styrelsen	har	vi	fortfarande	ambitionen	att	skynda	långsamt	
och inte fatta några för snabba beslut. Vi arbetar nu intensivt 
med att sammanställa allt material inför kommande årsmöte; 
årsberättelse för 2012, resultatet för 2012, budget 2013 samt 
verksamhetsplan.	I	övrigt	pratar	vi	bl.a.	om	satsningar	på	våra	
unga vuxna, en eventuell ombyggnad, den s.k. ”korridoriserin-
gen” (mer om detta från Förvaltningsrådet), Musikskolan och 
Omsorgsgrupperna. Ledorden i vårt arbete kommer från vår 
vision, med Guds kärlek i fokus.

Styrelsen
genom Anna-Carin Tonnvik och Marie Börtin Hultström

Några ord från styrelsen

Under våren kommer Redbergskyrkan att få regelbundna 
besök av ett reseteam. Det består av Moa Forsling, Sara 
Klintemyr och Emma Blidh – tre tjejer som går på Våga tro-
utbidningen på Karlskoga folkhögskola. De kommer att vara 
stationerade på Donsö och tillbringa cirka en vecka i månaden 
i vår församling. 

– Tre kvällsgudstjänster, att 
stärka ledargruppen och 
att fokusera på bönen. Det 
är vad vi hittills pratat med 
Per, Klara och Roland om. 

Det säger Andreas Abra-
hamsson, pastor och lärare 
på Karlskoga folkhögskola, 
när teamet besökte Red-
bergskyrkan den 20 januari. 

I	Våga	tro-utbildningen,	
som är ett samarbete mel-
lan Gemensam framtid, equmenia och Karlskoga folkhögskola, 
kombineras det urgamla kristna budskapet med utmaningen 
att våga det nya. 

– Många företag skyltar med att de funnits länge, ”since 1948”. 
Den kristna tron kan ha ”since år 0”, en fantastisk tradition, 
säger Andreas.

– Genom kursen vill vi hitta olika kreativa sätt att nå svenskar-
na med evangeliet om Jesus Kristus. 

Katarina Hallingberg

Världens fest lockade många

Tiden för eftertanke är inne
Vi i valberedningen vill passa på att tacka för dina insatser det-
ta	år	och	vi	ber	dig	att	reflektera	över	dina	uppdrag	i	kyrkan.
Du kanske vill pröva på ett nytt, byta eller mot förmodan  
avsluta ett uppdrag.

Tag gärna kontakt med någon av oss.
Vi som ingår i valberedningen är:
•	 Ulla-Carin Carlson,  

070-555 11 21, ulla-carin.carlson@ostra.goteborg.se

•	 Kerstin Ahlborg,  
tel 073- 156 42 50, kerstinahlborg@hotmail.com 

Kallelse till årsmöte 24 feb
Redbergskyrkan kallar härmed till årsmöte.

Söndag den 24 februari efter gudstjänsten.  Kom och var med, 
gör din röst hörd och utveckla Redbergskyrkan till att bli ännu 
bättre!

Handlingar	kommer	att	finnas	tillgängliga	från	och	med	 
den 10 februari.

Styrelsen

Kom och delta i SMUs årsmöte tisdagen den 19 februari kl. 
18.00.	Gott	fika	utlovas!

Ungdomsrådet

Kallelse till årsmöte SMU


