
Årsmöten, årsmöten, årsmöten! Först 
Redbergskyrkans Unga, så RPG och 
slutligen också församlingen. Allihop 
på en enda vecka. Lite varstans  
ligger handlingar från de olika mö-
tena kvarglömda. Köket är fullt av 
fikarester som skulle hålla blod-
sockret uppe hos de tappra 
mötesdeltagarna. Men 
nu är vi färdiga. Allt 
är beslutat. Allt är 
redo. Vi är tag-
gade till tänder-
na, nu kör vi!    

Årsmötestid betyder klarhet. Vi 
beslutar om en verksamhetsplan för 
att veta vad vi ska göra. Vi väljer en 
styrelse för att veta vem som bestäm-
mer. Vi tillsätter en mängd arbets-
grupper för att veta vem som har 

ansvar för vad och när och hur och 
varför. Det skapar många möjlighe-
ter, men också många måsten.  
      Planer som ska följas 

och saker som ska 
uträttas för att vi 
beslutat om dem. 

Låt oss ta oss an detta 
nya år, inte med ögonen 

på allt vi bestämt och allt vi 
måste, utan på just möjligheter-

na. Vi har lätt att köra på i gamla 
hjulspår, att lita till det som fungerat 
bra innan. 

Men innan vi drar igång allt det nya, 
ta ett steg tillbaka. Andas. Fundera 
över dessa frågor: Varför finns Red-
bergskyrkan? Vad vill jag känna när 
jag kliver in genom kyrkdörrarna? 
Om vi plockade bort alla arbetsgrup-

per, kakfat och fastigheter, vad skulle 
finnas kvar? Vad vill jag att Redbergs-
kyrkan ska vara om 10 år? Vad av det 
vi gör är viktigt på lång sikt, och vad 
gör vi av gammal vana? 

Sådär. Varsågod och kör igång igen. 
Ta vara på möjligheterna. Men varje 
gång du kliver in genom kyrkdör-
rarna detta verksam-
hetsår; stanna upp! 
Innan du springer till 
köket, styrelserum-
met, körövningen eller 
planeringsmötet, 
stanna upp och 
tänk efter; Vad är 
det vi egentligen 
vill uppnå?

Klara Holmin

Söndag 3 mars 
11.00 Gudstjänst. “Kampen mot ondskan” Per Duregård.  
 Musik av Andreas Tengelin Magnusson.  
 Besök av Gideoniterna 
18.00  Kvällsgudstjänst. Våga tro-teamet, Klara Holmin   
 och Per Duregård 

Onsdag 6 mars 
11.00   Bibelsamtal 

Torsdag 7 mars
11.00   Öppet Hus RPG. Äldre och läkemedel.  
 Karin Fallenius 

Söndag 10 mars 
11.00 Gudstjänst med nattvard.  
 “Livets bröd”  . Per Duregård. Sång av Kerstin   
 Strand. Midfastosöndagen 

Torsdag 14 mars
11.00   Öppet Hus RPG. “Var är du nu? Geografisk bild  
 frågesport” Ulf Atlestam

Söndag 17 mars
11.00   Gudstjänst. “Guds mäktiga verk”. Roland Ernebro. 
 Nattvard. Jungfru Marie bebådelsedag. Sång av   
 Indra och Karl, musikskolan  

Onsdag 20 mars
11.00   Bibelsamtal  

Torsdag 21 mars
11.00   Öppet Hus RPG. “Att vara människa i livets skiften  
 – ett visprogram”. Roland Svantesson

Söndag 24 mars 
11.00 Gudstjänst. “Vägen till korset”. Per Duregård 

Torsdag 28 mars 
11.00 Öppet Hus RPG. “Tankar i Påsktiden”.    
 Per Duregård

19.00 Skärtorsdag. Getsemaneandakt med nattvard.  
 Per Duregård 

Fredag 29 mars 
11.00 Långfredagen. “Korset”. Per Duregård

Söndag 31 mars 
11.00 Påskdagen. Gudstjänst. “Kristus är uppstånden”.  
 Roland Ernebro. Sång av kören 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Klarhet och möjlighet

Omsorgsgrupper
4 mars - 10 mars  Blå
11 mars - 17 mars Indigo
18 mars - 24 mars Lila
25 mars - 31 mars Turkos
1 april - 7 april   Brun
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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. Tid: 11-12.30. Enkelt fika 
serveras. Nästa träffar är 6 och 20 mars.
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

Pastorskandidat på besök

Påsken är tidig i år och infaller sista veckan i mars. 
Vi inbjuder dig att fira påsken i Redbergskyrkan enligt följande:

28 mars Skärtorsdagen kl. 19.00: Getsemaneandakt med  
enkelt nattvardsfirande. Per Duregård.

29 mars Långfredagen kl. 11.00: Gudstjänst. Per Duregård.

Söndag 31 mars  Påskdagen kl.11.00: Gudstjänst.  
Roland Ernebro, Per Duregård, Kören

Så har ett verksamhetsår summerats och stängts och ett nytt 
nyss inletts. Styrelsen är tacksam för det förtroende vi fått att 
leda församlingen tillsammans med våra anställda. Vi är också 
väldigt glada och tacksamma över vårt nya tillskott i styrelsen 
genom Amanda Östman.  
Församlingens årsmöte gick av stapeln den 24:e februari, då 
diskuterades bl.a. verksamhetsplanen på ett påverkanstorg. 
Styrelsen fick med sig tankar och idéer att jobba vidare med.  
Vi kommer att löpande informera om församlingens  
verksamhet och planer.

Guds frid önskar Styrelsen
genom Anna-Carin Tonnvik och Marie Börtin Hultström

Några ord från styrelsen

Under veckorna 12-14 kommer Signe Ekström att göra  
pastorspraktik i Redbergskyrkan. Signe läser på THS (Teolo-
giska högskolan i Stockholm) och är ganska snart färdig pastor.
Signe kommer att medverka i våra gudstjänster och samlingar 
på olika sätt, och hon kommer att bo hemma hos församlings-
medlemmar.

Välkomna Signe och se till att hon får några givande och  
trivsamma veckor hos oss! 

Per Duregård

Påsken i Redbergskyrkan

Vi bygger om scoutlyorna
På kyrktorget finns utformningsförslag på lyorna bakom  
lillstugan. Vi vill gärna få förslag och synpunkter på  
användningsområde och utformning. 

Förvaltningsrådet och Styrelsen

Tisdagen den 19 februari tändes en ny stjärna på himme-
len: Redbergskyrkans Unga – en del av equmenia! Vi fick på 
årsmötet lämna vårt gamla namn, SMU i Redbergskyrkan, och 
istället blicka fram mot allt vi ska göra tillsammans i equmenia. 

Ett 30-tal personer samlades för att tillsammans besluta inte 
bara om namnbyte, utan också om nya stadgar, policys gäl-
lande miljö, fairtrade och alkohol, och naturligtvis välja duktiga 
människor till alla olika förtroendeuppdrag. Jacob Arvidsson 
avgick som ordförande, men finns kvar som ledamot i styrels-
en. Istället tillträdde Wilhelm Backman som sammankallande 
för styrelsen. Marie Johansson lämnade sitt uppdrag i styrelsen 
men valdes istället in i valberedningen. 

På påverkanstorget 
fick alla chans att 
tycka till om Red-
bergskyrkans Ungas 
framtida verksamhet, 
och många av våra 
yngre medlemmar 
fick en ordentlig 
inblick i demokrati 
när den är som bäst. 
Till och med spårar-
scouterna var med en 
stund på mötet för 
att lära sig hur det 
går till. 

Vi ser fram emot ett nytt år, med nytt namn, nya  
utmaningar och nya möjligheter! 

Klara Holmin

SMU:s sista årsmöte


