
Maj månad är här och de flesta 
hjärnor har redan tagit semes-

ter. Nu släpper vi fram 
våra vinterbleka ben 
(trots att det är 10- 
gradigt) och drömmer 
om sommaren. I Red-
bergskyrkans mörka 
tegelbyggnad är det 
dock redan höst. I alla 
fall i verksamhetspla-
neringen. 

I höst firar kyrkan 40 
år och församlingen 
blir så gammal som 
130 år. Det betyder 
firande för fulla muggar från  
september till december, och förhopp-
ningsvis i minst 130 år till! Allt från 
konserter, föreläsningar och middagar, 
till församlingsläger, nostalgitrippar 
och tårtkalas. 

Jubileet är ett sätt för oss att minnas 
kyrkans historia, men framför allt ett 
sätt att visa upp att vi finns och låta 

nya människor få komma och dela 
nutid och framtid. 

För min del har jag tillsammans med 
andra börjat planera inför en stor 
bakluckeloppis och secondhand- 
försäljning den 6 september. 

Stora möjligheter att fynda kläder 
och saker blandas med fika och 
lunchförsäljning, kanske lite lekar 
och tävlingar och förhoppningsvis 
avslutas dagen med en gospelkonsert. 

Men framför allt finns det chans att 
träffa nya och gamla vänner och arbeta 

praktiskt tillsammans. 
Inget är klart, men allt 
är möjligt, precis som i 
hela Redbergskyrkans 
verksamhet. Varmt 
välkommen att hjälpa 
till med det du tycker 
är roligt; med kakbak, 
donera kläder, inreda 
den tillfälliga butiken, 
agera kassapersonal, 
vara ljudtekniker eller 
bara handla. Men detta 
är bara början! 

Hur vill du fira våra år 
som församling i Bagare-
gården? Var vill du att vi 
ska vara om ytterligare 40 
år? I detta firande är 
allt möjligt.   
 
 
        Klara Holmin

Torsdag 8 maj 
11.00 Öppet hus RPG. Bibelsamtal

Söndag 11 maj
11.00 Gudstjänst med nattvard. Tema: “Tröst”  
 Per Duregård, Cathrine Jonsson och  
 Kicki Strandberg. 

Onsdag 14 maj
18.30 Barnkörsmusikalen Blommor och Skratt.   
19.00 Avslutning på OnsdagsKvällarna med grillning 
 Se även baksidan för mer info

Torsdag 15 maj 
11.00 Öppet hus RPG. Vårfest med egna förmågor

Söndag 18 maj
11.00 Gudstjänst. “Att växa i tro”  
 Per Duregård. Nina Palm.  
 Sång och musik av Lina Brandstöm och Nina Palm.

Onsdag 21 maj  
18.00 Arbetskväll i kyrkan.  
	 Vi	hjälps	åt	att	fixa	lite	både	ute	och	inne. 
	 Vi	bjuder	på	fika.	

Torsdag 22 maj 
11.00 Öppet hus RPG. Bussresa. Terminsavslutning. 

Lördag 24 maj
18.00 Gospelkonsert med Glimåkra gospellinje.   
 Se även baksidan för mer info

Söndag 25 maj
11.00 Gudstjänst. “Bönen”. Roland Ernebro. Musik av   
 Kerstin Ahlborg

Söndag 1 juni
11.00 Gudstjänst. “Hjälparen kommer”. Per Duregård

Söndag 8 juni
11.00 Gudstjänst. “Den heliga Anden”. Roland Ernebro 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Hur vill du fira vår församling?
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Har du upptäckt bokbordet?

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 maj. 
Innehåll skickas till redaktion@redbergskyrkan.se

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

Kyrkans anställda

Födda:
Leo	Eklund,	son	till	Sofia	och	Torbjörn	Eklund	och	lillebror	till	
Simon Eklund; föddes den 1 april 2014.

Avlidna:
Anne-Marie Holmberg avled torsdagen den 13 mars 2014 i en 
ålder av 86 år.

Omsorgsgrupper
28 april - 4 maj Blå
5 maj - 11 maj Indigo
12 maj - 18 maj LIla
19 maj - 25 maj Turkos
26 maj - 1 juni Brun
2 juni -  8 juni Vit
9 juni - 15 juni Röd

Vill du vara Redbergskyrkans ombud på kyrkokonferensen 
Rötter och vingar 29–31 maj i Filadelfiakyrkan i Stockholm?

Rötter och vingar är temat för Equmeniakyrkans kyrko- 
konferens 2014. Rötterna vi har i våra tre bildarsamfund har 
format oss och kommer alltid färga vår resa vidare. Vingar  
handlar om vår framtid, vår längtan att nå längre med  
budskapet och att människor ska komma till tro.

Läs	mer	om	konferensen	på:	www.equmeniakyrkan.se

Vi söker två personer som vill åka till Stockholm och represen-
tera Redbergskyrkan. Församlingen står för resa motsvarande 
andra klass i tåg och övernattning i enklare hotell eller B&B.  

Hör av dig till någon av oss om du har frågor eller är  
intresserad.

Vänliga hälsningar Anna-Carin och Marie

Tröst – temagudstjänst 11 maj
Gudstjänsten söndagen den 11 maj är en temagudstjänst som 
utgår från Cathrine Jonssons och Cia Josefssons tolkningar av 
ett antal nutida svenska sånger av bland andra Mikael Wiehe 
och	Peter	Lemarc.	I	gudstjänsten	reflekterar	Per	Duregård	och	
Cathrine Jonsson över sångtexterna med det övergripande 
temat ”Tröst”. Vi får också lyssna till dikter lästa och skrivna av 
Cickie	Strandberg.	I	gudstjänsten	firar	vi	också	nattvard.

Onsdagen den 14 maj bjuder barnkören Singoalla in till  
musikalen ”Blommor och Skratt” som framförs kl 18:30. 

Efter musikalen, kl 19:00, är alla varmt välkomna till en 
grillkväll som avslutning på vårterminens onsdagskvällar med 
soppa.	Hoppas	att	många	vill	fira	in	sommaren	med	oss	på	
detta sätt!

Verksamhetsrådet och Barnkören Singoalla 

Barnkörsmusikal 14 maj
Kyrkans bokbord har kanske en lite undanskymd plats (vilket vi 
förhoppningsvis	kan	ändra	på),	men	där	finns	oftast	en	hel	del	
aktuella böcker. Så ta en titt där!

Där hittar du just nu till exempel Evangelium enligt Marcus, 
Marcus Birros bok om sin väg till tro. Han väcker känslor, och 
detta är en bok du ska läsa, oavsett vilka känslor han väckt hos 
dig tidigare! 

Den kongolesiske läkaren och 
fredspriskandidaten Dennis 
Mukwege	berättar	i	sin	mycket	
engagerande bok om sitt arbete 
för utsatta kvinnor i Kongo. 

I Afrika verkar också Desmond 
Tutu, som tillsammans med 
sin dotter skrivit boken Förlå-
telse – den fyrfaldiga vägen till 
helande.

Och Elise Lindqvist kallas Ängeln 
på Malmskillnadsgatan för sitt 
engagemang bland prostituer-
ade i Stockholm. 

Läs och förundras över vad Gud kan göra genom människor 
som vill vara ett redskap för hans kärlek!

Bengt Tonnvik

Församlingsboken

Onsdag 21/5 är det arbetskväll i kyrkan. 
Vi	hjälps	åt	att	fixa	lite	både	ute	och	inne.

Vi	bjuder	på	fika!

Arbetskväll 21 maj kl 18.00

Glimåkra gospellinje 24 maj
Den  24 maj kommer Glimåkra gospellinje och besöker oss i 
Redbergskyrkan. Det kommer att bli en fantastisk konsertkväll 
med mycket musik och mycket känsla. Kören är i slutet av sitt 
utbildningsår och detta är en av de avslutande konserterna.
Kören framträder med ett 20-tal sångare och instrumentalister.   
Carina	Olgrener	och	Emanuel	Mårdsjö	som	finns	med	i	 
Redbergskyrkan är i år med i kören.

Kyrkokonferensen 2014


