
Tror vi att vår Gud är vårens 
Gud? Våren är ju den tid då lju-

set återvänder efter den långa vintern 
och med det följer värmen och livet. 
Ur den frusna marken 
börjar blommor växa 
upp och vi njuter av 
att se dem medan vi 
lyssnar till fåglarnas 
glada kvitter. Visst är 
det enkelt att lägga ett 
romantiskt skimmer 
över den här tiden på 
året.

Men ljuset, värmen 
och livet kan ändå inte 
utplåna alla sorger och 
bekymmer. Tvärtom 
kan det kännas extra 
svårt att inte orka delta 
i den hyllningssång till 
livet som alla andra 

tycks gå och bära på i sitt inre. Men 
talet om ”alla andras lycka” är en 
myt utan förankring i verkligheten. 
De flesta har säkert att kämpa med 

de mörka stråken i tillvaron men 
förhoppningsvis bryter varma strålar 
åtminstone ibland genom de tjocka 
molnen.

Nyligen firade vi påsk och mindes 
hur Jesus återvände från döden och 
steg ut i ljuset igen när han återvände 
till livet. Det är en händelse som det 
är värt att knyta sin tillit till. Och 
precis som det alltid blir ljusare un-
der våren, oavsett vilket känsloläge vi 
befinner oss i, så lyser alltid uppstån-
delsens ljus över våra liv.   

Gud är vårens Gud. Förr eller senare 
låter han ljuset och livet komma 
tillbaka. Låt oss dela det 
hoppet med varandra i 
vårens fantastiska tid.            

 
 
Roland Ernebro 

Torsdag 2 maj 
11.00   Öppet Hus RPG. Vårfest med egna förmågor  

Söndag 5 maj 
11.00 Gudstjänst. “Bönen”. Bönsöndagen. Per Duregård 
 Sång av Leif Sunesson och Cecilia Josefsson 

Söndag 12 maj
11.00   Gudstjänst. “Hjälparen kommer” 
 Anne-Marie Svenninghed  

Torsdag 16 maj
11.00   Öppet Hus RPG. “Dan Andersson i ord och ton”  
 Rolf Sjöholm med musikanter

Lördag 18 maj
10.00   Arbetsdag i kyrkan. Städning av scoutlyor mm.  

Söndag 19 maj 

11.00 Gudstjänst.  “Den heliga Anden”. Roland Ernebro

Torsdag 23 maj 
11.00 Öppet Hus RPG. Bussresa

Söndag 26 maj 
11.00	 Gudstjänst.		Konfirmationshögtid.	 
 Per Duregård. 

Onsdag 29 maj 
18.30 Musikskolans vårkonsert

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

Söndag 9 juni 
11.00 Gudstjänst.  “Kallelsen till Guds rike”

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

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

Vår Gud

Omsorgsgrupper
29 april - 5 maj   Orange
6 maj - 12 maj   Grön
13 maj - 19 maj  Blå 
20 maj - 26 maj  Indigo
27 maj - 2 juni   Lila
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Konfirmationshelg 25-26 maj

Under	läsåret	har	vi	haft	ett	gemensamt	konfirmationsarbete	
med Johannebergs och Majornas missionsförsamlingar.

Vi avslutar med ett läger under Kristi himmelsfärdshelgen och 
sedan	blir	det	konfirmationshögtid	i	Redbergskyrkan	söndagen	
den 26/5 kl 11.00.

Vi kommer att behöva en del praktisk hjälp.

På	lördagen	den	25/5	kl	16.00	är	det	fest	för	konfirmander	och	
föräldrar.

Vi räknar med att det kommer ca 175 personer.

Det behövs hjälp med möblering så att alla får plats vid ett 
bord. Vi behöver också personer som kan hjälpa till med 
servering, disk samt ommöblering inför söndagens gudstjänst 
då vi räknar med en absolut fullsatt kyrka.

Visst låter detta härligt!

Du som kan och vill göra detta möjligt kan höra av dig till Per 
Duregård eller Klara Holmin.

Välkommen
Per Duregård

Vid en inventering av kyrkans lokaler förra året visade det sig 
att scoutlyorna innanför Lillstugan inte längre används. Istäl-
let har de förvandlats till skräpförråd. Nu finns det nya planer 
för rummen.

Förr skulle varje scoutpatrull ha sin egen patrullya. Riktigt så 
jobbar	man	inte	i	scout	längre.	Dessutom	finns	det	scoutlyor	
även på nedre våningen. Så diskussioner började ta fart om 
vad man skulle göra med de scoutlyor som ligger i gången in-
nanför Lillstugan.

- Vi har pratat med SMU om vad de hade för behov och om hur 
de ville använda lokalerna, säger Janne Carlson, som företräder 
Förvaltningsrådet.

Resultatet kan beskådas på kyrktorget i form av skisser som 
föreställer ett stort öppet rum.

Katarina Hallingberg

Scoutlyor blir nya rum

Kyrkokonferens  9-11 maj
Gemensam Framtids andra konferens äger rum i Karlstad under 
Kristi himmelsfärdshelgen.

Temat för årets konferens är “Berätta tro” och Marie Johansson 
och Roland Ernebro är ombud för Redbergskyrkan.

Den viktigaste frågan att ta ställning till är den om ett perma-
nent namn för kyrkan/samfundet.

Kyrkostyrelsens förslag är “Gemensam kyrka”.

Det	har	florerat	mängder	av	namnförslag,	men	detta	stöds	
av 13 av 15 medlemmar av styrelsen, samt av de tre kyrkole-
darna.

En annan viktig fråga berör val av sju regionala kyrkoledare 
(motsvarar dagens Distriktsföreståndare).Tomas Hammar 
föreslås bli Kyrkoledare för det västsvenska distriktet. Det 
finns	också

Flera motioner att ta ställning till:

•	 om de kristnas situation i Mellanöstern
•	 om regionernas juridiska status
•	 om att kräva att Barnkonventionen görs till en del av 

svensk lagstiftning.
•	 om socialetik.
Verksamhetsplanen föreslås fortsätta att utgå från de fyra 
ledorden

Följa-Möta-Tjäna-Lära.

Per Duregård

Du behövs på Mer 2013
Den 6-9 juni hålls equmenias 
riksstämma Mer 2013 i  
Göteborg.  

Till detta kommer vi be-
höva masssor av funktionärer.  
Boendet kommer ske på 
Katrinelundsgymnasiet och 
där behövs det volontärer som 
kan hjälpa till köket och se till 
att	endast	behöriga	befinner	
sig på skolan mm. 

Det	finns	många	platser	att	
fylla, din insats är viktig. 

Kontakta någon i Praktiska arbetsgruppen för mer info och 
funktionsärsuppdrag! 

Köksarbete:  Fredrik Carlson:  
fredrikcarlson@hotmail.com eller 0705-57 04 33 

Boende: Torbjörn Eklund:  
torbjorn@eklunden.se eller 0736-57 61 37  

Du kan även kontakta huvudansvariga Clara Vennman och 
Stina Davidsson på riksstamman2013@gmail.com och se  
programmet	på	www.equmenia.se

Torbjörn Eklund

Den 29 maj klockan 18:30 går musikskolans vårkonsert av 
stapeln. Välkommen att njuta av många olika instrument, olika 
musikstilar och gott sällskap!

Klara Holmin 

Musikskolans vårkonsert 


