
Det känns som att det sprudlar 
av liv i Redbergskyrkan just nu. 

Idéer som stötts och blötts under en 
längre tid börjar ta form och sätts 
i verket. 
I dagarna 
börjar läx-
hjälpen som 
är tänkt 
som ett 
erbjudande 
till barn och 
ungdomar i 
vårt närom-
råde och 
det finns 
ett stort antal människor som står 
beredda att hjälpa till.

Några onsdagkvällar under våren 
inbjuds vi alla till gemenskap kring 
en måltid, samtal eller om man 
önskar jobba med sina händer i lite 

slöjdarbete för att 
sedan avsluta kvällen 
med en gemensam 
andakt.

Det här är bara ett 
par exempel på vad 
som kommer att hända 
under det år som lig-
ger framför. Ett år då 
vi kommer att blicka 
bakåt och se vad som 
hänt i gångna tider 

samtidigt som vi låter minnena in-
spirera oss att ta sats in i framtiden.

Någon kanske tänker att det blir 
mycket aktiviteter och arbete och det 
blir det naturligtvis. Men förhopp-
ningen är ju att det ska generera 
mycket glädje och kraft. Vi kan ju 
vara förvissade om att församlingen 
inte hade kunnat fira sina 130 år eller 
kyrkan sina 40 om det inte varit så 
att Herren hade burit oss och den he-
liga anden bistått oss med sin kraft.

 Samma förutsättning gäller för den 
tid som nu är och inför framtiden. 
Därför syftar allt vi gör till 
att människor ska känna 
Guds närvaro och kraft som 
ett flöde av liv. 
 
Roland Ernebro

Torsdag 30 januari 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal.  

Söndag 2 februari 
11.00 Gudstjänst. ”Kyndelsmässodagen: Uppenbarelsens  
 ljus”. Roland Svantesson. Ragnar Carlson.

Torsdag 6 februari 
11.00 Öppet hus RPG. På Grönland i Erik den  
 Rödes fotspår. Ulf Atlestam. 

Lördag 8 februari 
09.00 Lördagsfrukost. Mässa, samtal, frukost.  
 Kommuniteten Oikos. Klara Holmin, Per Duregård.

Söndag 9 februari 
11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Sådd och skörd”.  
 Per Duregård. Klara Holmin. Sång av kören.

Torsdag 13 februari 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal  
19.00 Samtalskväll om tro, dop och medlemskap.

Söndag 16 februari
11.00 Gudstjänst. “Nåd och tjänst”  
 Ann-Marie Svenninghed, Amanda Östman. 

Onsdag 19 februari
17.30 Öppen Kyrka. Kvällsmat, aktivitet och andakt. 

Torsdag 20 februari 
11.00 Öppet hus RPG. Kaffehistoria, kaffekopp och  
 doppekopp. Barbro Östlund.

Söndag 23 februari
11.00 Gudstjänst årshögtid. “Det levande ordet”.  
 Roland Ernebro. Per Duregård. Sång av kören. 
13.00  Församlingens årsmöte. Alla välkomna.

Torsdag 27 februari 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal .

Söndag 2 mars
11.00 Gudstjänst. “Fastlagssöndagen: Kärlekens väg”.  
 Klara Holmin. 

Onsdag 5 mars
17.30 Öppen Kyrka. Kvällsmat, aktivitet och andakt. 

Torsdag 6 mars 
11.00 Öppet hus RPG. Gömda men inte glömda –  
 flyktingars situation. Kerstin Nilsson.

Söndag 9 mars
11.00 Gudstjänst med nattvard. “Prövningens stund”  
 Per Duregård. Sång Ida Arvidsson.
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Ett flöde av liv 

Omsorgsgrupper
27 januari - 2 februari  Rosa
3 februari - 9 februari   Orange
10 februari -16 februari  Grön
17 februari - 23 februari  Blå 
24 februari - 2 mars  Indigo
3 mars - 9 mars  Lila
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Boka redan nu in följande i kalendern:

Lördag 29/3 kl 18.00

Musikcafé med solisterna Leif Sunesson och Cathrine Jonsson.
De ackompanjeras av Cia Josefsson, Jonas Hultström mfl.

Lördag 26/4 KL 18.00
Musikcafé 
Vi sjunger önskepsalmer och prövar på FRIKYRKOKARAOKE!

Lördag 24/5 kl 18.00
Gospelkonsert med Glimåkra Folkhögskolas gospelkör med  
bland andra Emanuel Mårdsjö.

Sprid detta till alla ni känner så blir vi många dessa kvällar!

Förtroenderådet 

Vårens höjdpunkter 

Tro, dop och medlemskap

Equmeniakyrkan har skickat ut ett remissmaterial kring tro, 
dop och gemenskap till alla församlingar. Remissen handlar 
om att ta ställning till hur vi ska se på medlemsbegreppet i 
Equmeniakyrkan i framtiden. Frågor som tas upp handlar om 
förhållandet mellan dop och medlemskap, men också hur vi 
över huvud taget ska se på begreppet ”medlem” framöver.
Remissvar ska vara inne senast den 3 mars 2014, så det är 
knappt om tid.
Styrelsen och pastorerna bjuder därför in till en samtalskväll 
kring remissen torsdagen den 13 februari kl 19.00.
Materialet finns att läsa på www.equmeniakyrkan.se
Vi kommer att trycka upp de viktigaste sidorna så att du som 
vill ha dem kan få dem i handen.
Varmt välkommen på samtalskvällen, eller att lämna dina syn-
punkter på frågan till oss.

Styrelsen

Pastor och församlingsföreståndare
Per Duregård 031-788 56 04, 076-0070792   
per@redbergskyrkan.se

Pastor:
Roland Ernebro 031-16 32 45, roland.ernebro@gmail.com

Ungdomsledare: 
Klara Holmin 031-788 56 01,  klara@redbergskyrkan.se

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg, Torbjörn 
Eklund och Per Duregård. Manusstopp 25 februari. 
Innehåll skickas till redaktion@redbergskyrkan.se

Mer info finner du på kyrkans webb: www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Hallå, Janne Carlson, 

du är församlingens representant i Equmeniakyrkans förtro-
enderåd i Region Väst. 

Vad är förtroenderådet för något? 

Region Väst i Equmeniakyrkan består av 165 församlingar från 
Halland, Dalsland och Västergötland. Förtroenderådet består 
av representanter från respektive församling och kommer att 
träffas två gånger om året. Vi ska vara ett bollplank för Tomas 
Hammar som är regional kyrkoledare och regionsamordnare 
i Region Väst. Rådet ger feedback på Kyrkostyrelsens förslag 
och pekar ut särskilda behov, förutsättningar och utmaningar.

Vilka frågor är aktuella i förtroenderådet framöver?  

Verksamhetsplanen för Kyrkostyrelsen har varit uppe på första 
träffen i oktober 2013. Andra frågor är den lokala församlin-
gens förnyelse, utveckling och växt, i gemenskap med hela  
kyrkan. Inför Kyrkokonferensen kommer vi ta upp de frågor 
som ska behandlas. Regionen är en plats för samtal och bered-
ning av frågor och där har Förtroenderådet en viktig uppgift.

Vad kan vi i Redbergskyrkan få ut av att vara aktiva i förtro-
enderådet? 

Vi kommer att vara värd för en lokal träff med närförsamlingar 
i regionen nu i vår. Församlingens medlemmar kommer säkert 
att vara mer uppdaterade och involverade i de frågor som lig-
ger för diskussion och beslut i kyrkostyrelsen. 

 
Katarina Hallingberg

Kallelse församlings årsmöte

Kallelse till årsmöte i Redbergskyrkans församling

Söndagen den 23:e februari
Årshögtiden inleds med gudstjänst kl. 11
Roland Ernebro predikar, Per Duregård leder gudstjänsten och 
kören medverkar under ledning av Göran Karlsson. 

Efter fikat startar årsmötet i kyrksalen, ca 13.00.
Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga från den 9:e 
februari
Varmt välkomna!

Styrelsen   

Församlingsboken 

Avlidna: Ingrid Larsson avled den 3 december 2013

Utflyttade: Aigbirimonlen Abasikpongke utflyttad till Aposto-
liska Kyrkan i Göteborg den 4 december 2013.

  

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 avslu-
ta 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 
   073- 156 42 50, kerstinahlborg@hotmail.com

Onsdagen den 19/2 kl 17.30-20.00 ordnar vi vår andra  
Onsdagskväll, Öppen kyrka, i Redbergskyrkan.

Välkommen på kvällsmat, gemenskap, bibelsamtal eller prak-
tiskt arbete i Snickeriet. Kvällen avslutas vid 19.30-tiden med 
andakt.

Öppen kyrka 19 februari


