
I denna ljuva sommartid är det 
avslutningstid. Avslutning för de 

flesta av våra verksamheter i kyrkan. 
Skolavslutningar, studenter och 
semester. Sommaruppehåll från 
fotbollslaget och bönegruppen. 
Allt ska firas för att sedan läggas 
på hyllan, och vissa saker börjar 
inte igen efter denna avslut-
ning. Det är med vemod några 
av oss kanske säger farväl till en 
klass, en skola eller ett arbete. 
Det naturligtvis vemodigt att 
sista sommaravslutningen för 
Redbergskyrkans musikskola står 
för dörren. Det känns vemodigt att 
konfirmationshögtiden är över. Det 
är med vemod jag tänker på att för-
samlingen snart går ner i viloläge. Vi 
ger oss iväg till sommarställen och se-
mesterorter, och vi ser inte så mycket 
av varandra som vanligt. Vi avslutar 
våra åtaganden och går ner i varv. 

Det är viktigt med avslut. Väldigt 
viktigt. Jag ser tillbaka på läsåret som 
gått med stor tacksamhet och glädje. 
För det bästa med avslut är att det 

alltid kommer något efter. Ibland är 
det något väntat, en naturlig fort-
sättning. Ibland ser vi inte förrän 
efteråt vad som följt i spåret av ett 
avslut. Ett avslut inbjuder alltid till 
en nystart, men inte alltid på det 
sätt vi tänkt oss. Därför är det så bra 
med sommaruppehåll. En tid till 

att stanna upp och tänka. Inte rusa 
på med nystarter och fortsättningar, 
utan en chans att ta ett steg tillbaka. 
Se helheten. Prioritera. Söka kärnan. 

Ompröva målen. Detta vill jag 
använda sommaren till. Inte till 
att sörja eller grubbla över några 
avslut, men till att vila och ladda 
om inför nystart. En nystart där 
vi inte bara fortsätter där vi stan-
nade, utan funderar på vad för 
nytt som kommer 
av slutet. Passa på 
i sommarvilan att 
känna in vad som 

är viktigt. och du, vill 
du göra det tillsam-
mans, så möts 
vi ju till guds-
tjänst. Fast det 
är sommar.  

Klara Holmin

Söndag 2 juni 
11.00 Gudstjänst.  “Vårt dop”. Klara Holmin  
 Sång av Kören

Söndag 9 juni 
11.00 Gudstjänst.  “Kallelsen till Guds rike”. Carl-Göran   
 Ekberg

Söndag 16 juni 
11.00 Gudstjänst.  “Förlorad och återfunnen” 
 Per Duregård. Nattvard 

Söndag 23 juni 
11.00 Gudstjänst. Johannes döparens dag.   
 “Den högstes profet”. Roland Ernebro 

Söndag 30 juni 
11.00 Gudstjänst.   “Sänd mig”  
 Per Duregård. 

Söndag 7 juli 
11.00 Gudstjänst.   Roland Ernebro. 

Söndag 14 juli 
11.00 Gudstjänst.  Per Duregård

Söndag 21 juli 
11.00 Gudstjänst.   

Söndag 28 juli 
11.00 Gudstjänst. Klara Holmin

Söndag 4 augusti 
11.00 Gudstjänst.  Per Duregård. Nattvard

Söndag 11 augusti 
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro  

Söndag 18 augusti 
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

Söndag 25 augusti 
11.00 Gudstjänst.  

Helgen 29 augusti - 1 september 
  Tillsammansläger på Styrsö. Läs mer på baksidan  
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Konfirmationshelg 

Den 25-26 maj var det konfirmationshelg i Redbergskyrkan. 
På lördagen samlades konfirmanderna, deras ledare och runt 
140 anhöriga till en redovisnings- och festkväll. På söndagen 
var kyrkan, inklusive församlingssalen, fullsatt en god stund 
före gudstjänstens början. Tre av konfirmanderna är Redbergs-
kyrkans egna och resten av gruppen har sin hemvist i Johan-
nebergs- och Majornas församlingar. 

Det har varit en väldigt fin grupp, tycker Per Duregård, som 
ingått i ledarteamet. 

 - Det har funnits en trygghet och tillit som gjort att många 
självmant kunnat ställa sig och prata inför hela gruppen.  Det 
är fantastiskt att det i vår tid finns sådana sammanhang där 
alla känner att de platsar. 

Han nämner särskilt att gruppen skrivit egna böner och tros-
bekännelser, där man ärligt uttryckt vad man känner. 

 - En av konfirmanderna skrev ”Jag tror på Gud som tror på 
mig” – det är så bra uttryckt att jag använde det i min predikan. 

2013/2014 blir det ingen konfirmandgrupp. En inbjudan går ut 
till hösten 2014 som då samlar två årgångar till konfirmations-
undervisning, i samverkan med samma församlingar.

Katarina Hallingberg

På ett församlingsmöte den 19:e maj beslutades att Musik-
skolan skall avvecklas. Nästa termin kommer att bli den sista. 
Inga nya elever tas in men alla befintliga elever kommer att 
erbjudas plats under hösten. 

Redbergskyrkans musikskola har funnits i drygt 20 år och är 
omtyckt av lärare och elever. Trots att lärarna gör ett fan-
tastiskt jobb behövs det administration och planering från 
församlingen. Vi saknar ekonomi för att ha någon anställd och 
hittar ingen eldsjäl som kan göra detta ideellt. Därför har detta 
beslut fattats. 

Vi tackar alla lärare genom åren för att de bidragit till en 
uppskattad musikskola och på onsdagar fyllt kyrkan med barn, 
ungdomar, väntande föräldrar och mycket musik. 

Styrelsen

Musikskolan läggs ner

Tillsammansdagar på Styrsö
Boka redan nu in den sista helgen i augusti i almanackan!

Församlingen och Redbergskyrkans Unga bjuder in till  
TILLSAMMANSDAGAR i Styrsö nya missionskyrka.

Vi var där förra året, och tyckte att det blev så lyckat att vi 
återvänder i år!

Vi möts för två dagar med gemenskap, lek och allvar, samtal 
och andakt och förhoppningsvis sol och bad.

Vi går en Pilgrimsvandring och skapar söndagens gudstjänst 
tillsammans.

Mer information kommer snart!

Per Duregård och Klara Holmin

Redbergskyrkans Unga - en del av equmenia har valt ny ord-
förande, Wilhelm Backman.

Rebergskyrkans unga beslutade på senaste föreningsmötet att 
välja Wilhelm Backman som ordförande samt Elsa Peining som 
ledamot. 

Nyval i Redbergskyrkans unga Omsorgsgrupper
27 maj - 2 juni   Lila 15 juli  - 21 juli Grön
3 juni - 9 juni   Turkos 22 juli - 28 juli Blå
10 juni - 16 juni  Brun 29 juli - 4 aug indigo
17 juni - 23 juni  Vit 5 aug - 11 aug Lila
24 juni - 30 juni  Röd 12 aug - 18 aug Turkos
1 juli - 7 juli   Rosa 19 aug - 25 aug Brun
8 juli  - 14 juli   Orange 26 aug - 1 sep Vit

Ny webbplats
Till hösten kommer Redbergskyrkans nya webbplats. 
Den blir helt omgjord med en ny teknisk plattsform med 
enklare administration och bättre koppling till sociala 
medier. 
Just nu arbetar kommunika-
tionsgruppen med innehåll 
och utforming. Vill du tycka 
till eller har du synpunkter 
på innehållet? Tag chansen 
att påverka. 

Maila till info@redbergskyrkan.se för att få inlogg


