
Så är vi åter inne i fastetiden.
Snart är det Fettisdag igen. Den 

enda dagen på året då man fick äta 
semlor i det gamla Sverige. Fettisdagen 
infaller första tisdagen efter fast-
lagssöndagen. I år är det den 4 mars.
Jag såg de första semlorna för säson-

gen på annandag jul. Tala 
om att strunta i tradi-
tionen!
Fettisdagen var förr ett 

farväl till att äta ägg och 
kött. Man skulle avstå från 
detta fram till påsk. Det är 
40 dagar, precis som de 40 dagar 
som Jesus tillbringade i öknen utan att 
vare sig äta eller dricka. Tanken var att 
man genom att avstå från ägg och kött 
skulle lära sig något om att avstå från 
överflöd. 
Idag, när vi har överflöd av precis 

allt, känns avståendet långt borta. Det 
kommer enbart upp i samband med 
olika dieter. 5-2-dieten tex, där man 

fastar två dagar och äter fem dagar, är 
ju en variant på modet. Men det  
handlar enbart om den egna  
individens välmående och vikt.
Den kristna tanken 

med 

fastan är att lära sig att avstå från något 
man inte behöver för att överleva, 
men som sätter guldkant på tillvaron. 
Denna fasta äger rum för att påminna 
oss om alla dem som inte har någont-
ing. Och för att påminna oss om 
vilken makalös tur vi haft, som inte 
fötts till romer i Rumänien, eller växt 

upp i Syrien, Palestina, Kongo eller på 
andra ställen där människor saknar allt 
det vi tycker är självklart.
Jesus själv visar oss på detta avstående 

genom sitt exempel. För honom 
handlade det om att avstå från att 
bruka den makt han getts av Gud på 

ett felaktigt sätt. Tänk om 
världens mäktiga kunde 
fasta från att använda sin 
makt på ett felaktigt sätt, 
om så bara i 40 dagar! En 

global vapenvila, ett globalt 
stopp för miljöförstöring, en 

omfördelning av resurser så att 
de fattiga åtminstone får en säkrad 
överlevnad. Det vore väl ett fint sätt att 
fira fastetiden!
Sedan kan ju du och jag funde-

ra på om det finns något vi kan 
tänka oss att avstå för att rikta 
tankarna åt Jesus håll. Godis 
kanske? Eller Facebook?

Per Duregård

Onsdag 5 mars
17.30 OnsdagsKväll. 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.	Sanna	Ingelstam.	Sång	Ida	Arvidsson.		
	 Insamling	till	Pastors-	och	Diakonutbildningen

Torsdag 13 mars 
11.00 Öppet hus RPG.	Bibelsamtal

Söndag 16 mars
11.00	 Temagudstjänst	“livsmysterium”	kring	Staffan	 
	 Skarries	sånger.	Per	Duregård,	Staffan	Skarrie.		 
 Se även sista sidan 

Onsdag 19 mars
17.30 OnsdagsKväll. Kvällsmat, aktivitet och andakt

Torsdag 20 mars 
11.00 Öppet hus RPG.	Sånger	om	livet	–	ett	visprogram	 
	 Barbro	Östlund

Söndag 23 mars
11.00	 Gudstjänst.	“Guds	mäktiga	verk”	 
	 Roland	Ernebro.	Musik	Majornas	Storband

Torsdag 27 mars 
11.00 Öppet hus RPG.	Bibelsamtal

Lördag 29 mars
18.00 Musikcafé.	Cathrine	Jonsson,	Leif	Sunesson. 
 Se även sista sidan

Söndag 30 mars
11.00	 Gudstjänst.	“Livets	bröd”.	Ida	Tonnvik,	 
	 Jenny	Carlson.	Scouterna	medverkar

Onsdag 2 april
17.30 OnsdagsKväll. Kvällsmat, aktivitet och andakt

Torsdag 3 april 
11.00 Öppet hus RPG.	Besök	på	Nostalgicum	museum	

Söndag 6 april
11.00	 Gudstjänst.	“Försonaren”.	Per	Duregård.	Nattvard

Torsdag 10 april 
11.00 Öppet hus RPG.	Bibelsamtal 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

En tid för att lära oss att avstå

Fortsättning på nästa sida

Dubbelnummer, nästa 
utkommer i maj



Hembesök 

Visst känns det som att jag varit med i Redbergskyrkan 
väldigt länge men det var ju hösten 2012 som jag blev 
pastor i församlingen ”på riktigt” känns det som. Men 
det har ju gjort att vi träffats många gånger i samband 
med gudstjänster, kyrkkaffe och i andra sammanhang 
och därför är vi rätt vana vid att se varandra.

Men ofta har vi lite bråttom när vi är i kyrkan. Det är 
många man vill och behöver prata med och eftersom 
ljudnivån är ganska hög kan det vara ganska svårt att 
höra vad folk säger och det blir förvisso inte enklare om 
man har talsvårigheter. Därför jag tänkt många gånger 
att det vore trevligt att sätta sig ner en stund och prata i 
lugn och ro. 

Som pastor ingår det ju ibland att man gör hembesök 
för att på så sätt lära känna människor lite bättre. Ofta 
tänker man väl att det är gamla och sjuka som behöver 
få ett besök av pastorn men det är kanske inte den mål-
gruppen som jag tänkt på i första hand. Det krävs inte 

heller att man har några större problem för att pastorn 
ska komma.

Rent praktiskt tänkte jag att besöket skulle ta cirka 
två timmar. Vill man bjuda på ett enkelt fika går detta 
naturligtvis bra men betoningen läggs på att prata om 
församlingen men självklart också om annat som känns 
naturligt och aktuellt att ta upp.  Min assistent, som 
följer med har också tystnadsplikt. Ett mindre antal 
trappsteg behöver inte utgöra några hinder. 

Jag tänkte ta personlig 
kontakt med några men 
det går även bra att ta 
kontakt med mig om 
någon är intresserad.

Hälsningar

Roland Ernebro

OnsdagsKväll i Redbergskyrkan

Den 19 februari var det dags för OnsdagsKväll i Red-
bergskyrkan igen. Samtidigt som Redbergskyrkans Unga 
höll årsmöte 
kom det blan-
dade besökare, 
både eget 
folk och helt 
utifrån.  
Många kom 
direkt från 
jobbet.

En skara studerade sedan lukasevangeliet med Per, några 
gick till snickeriet och en del satt kvar och umgicks. 

Nästa tillfällen 
att vara med 
blir 5 och 19 
mars samt 2 
och 16 april. Vi 
börjar kl 17.30 
och håller på 
till ca kl 20.00. 
Välkommen

Söndag 13 april
11.00	 Gudstjänst.	“Palmsöndagen”.	Roland	Ernebro.	Lou			
	 och	Ulf	Bokinge

Onsdag 16 april
17.30 OnsdagsKväll. Kvällsmat, aktivitet och andakt

Torsdag 17 april 
11.00 Öppet hus RPG.	Tankar	inför	påsken. 
	 Per	Duregård

19.00	 Getsemanestund.	Klara	Holmin

Fredag 18 april 
11.00 Långfredagsgudstjänst.	Per	Duregård,	Klara	 
	 Holmin

Söndag 20 april
11.00	 Påskdagsgudstjänst.	Per	Duregård,	sång	av	kören

Torsdag 24 april 
11.00 Öppet hus RPG.	Bibelsamtal

Lördag 26 april 
18.00 Musikcafé

Söndag 27 april
11.00	 Gudstjänst.	“Påskens	vittnen”.	Roland	Ernebro,		 	
	 Ann-Christine	Mjörnheim.		Insamling	till		 	
	 Equmeniakyrkan	Mission	i	Sverige

Söndag 4 maj
11.00	 Gudstjänst.	Klara	Holmin.	Musikal	med	barnkören

 

Gudstjänster och verksamheter 



Välkommen till styrelsen, Ulf Bokinge och Birgitta Jäghem Löfving

Ulf Bokinge

”Jag heter Ulf och är i mina bästa år och bor tillsammans 
med min fru Lou vid Sankt Sigfridsplan. Mina två under-
bara barn och tre bonusbarn är sedan länge utflugna men 
att få träffa dem och mitt barnbarn Saga som fyller två år 
i vår hör numera till livets höjdpunkter. 

Ett antal händelser i livet har påverkat mig starkt och fått 
mig att fundera på vad som är viktigt i livet. Mötet med 
Lou för drygt sju år sedan och att jag strax efteråt råkade 
ut för en spårvagnsolycka har 
format mitt liv på ett nytt sätt 
jämfört med tidigare. Vid  
olyckan blev bilen till skrot och 
det var fullt pådrag med  
räddningstjänsten och ambulans. 
Jag blev väldigt omtumlad men 
lyckligtvis knäckte jag bara tre 
revben. När jag tittade på bilen 
efteråt insåg jag att jag hade mar-
ginalerna på min sida – någon 
hundradels sekund från att vara 
invalid resten av livet eller rent av 
död. 

Under åren tillsammans med Lou 
har vi lämnat hus, sommarstuga, 
båt och en massa andra grejer 
bakom oss. Tänk vad mycket tid 
jag tidigare la på att skaffa saker 
och underhålla dem. Nu har vi tid för varandra istället. 
Och bägge två älskar vi naturen. Tänk vad underbart det 
är att på lördag förmiddag efter en intensiv arbetsvecka 
packa en ryggsäck och vandra små stigar i Delsjöområdet, 
uppleva naturen, diskutera livet med varandra och sedan 
komma hem på sena eftermiddagen och laga lite go mat. 
Då känner jag att jag verkligen njuter av livet.

Jag har fått frågan av valberedningen några gånger om 
att gå med i styrelsen men tidigare tvekat och tackat nej 
på grund av det nya liv jag format tillsammans med Lou. 
Men i år bestämde jag mig för att under ett år ge det en 
chans.  

Jag kan inte peka på någon fråga som är speciellt viktig 
för mig men jag gillar att umgås med människor som 
tänker i nya banor och där vi kan utmana varandra och 
utvecklas tillsammans. Min övertygelse är att en försam-
ling inte får stelna till utan behöver utvecklas kontinu-
erligt och all förändring börjar alltid med mig själv. Min 
förhoppning är att jag ska kunna vara en del av denna 
förändring och bidra med min erfarenhet utan att ta på 
mig för många nya arbetsuppgifter.” 

Birgitta Jäghem Löfving

”Jag heter Birgitta och är född 1960 i Uppsala, men har 
haft många olika bostadsorter sedan dess, bland annat 
Tidaholm och Östersund. Jag har också bott i Uddevalla, 
det var där jag träffade Per Duregård första gången. Jag är 
uppvuxen inom Missionsförbundet och SMU och under 
en period jobbade jag som ungdomsledare i Surte Mis-
sionsförsamling.

Jag är gift med Björn och vi har ett par tvillingflickor, 
Linnéa och Emma, som fyller 
12 år i sommar. Vi bor i radhus 
i Eriksberg på Hisingen.

I hela mitt yrkesliv har jag 
arbetat med personalfrågor. 
För sex år sedan startade jag 
eget företag som konsult och 
jobbar bland annat som interim 
HR-chef (personalchef ) i olika 
bolag. I slutet av 90-talet ar-
betade jag även några år utom-
lands, i Tyskland och Japan.

På den lilla fritid som blir över 
efter jobb och familj, ägnar jag 
mig sporadiskt åt musik – jag 
har tidigare sjungit mycket i 
kör. Jag gillar också resor och 
lite golfspel.

Jag blev glad över frågan om jag 
var intresserad av vara med i styrelsearbetet. För mig som 
relativt ny medlem i Redbergskyrkan, är det ett fantas-
tiskt sätt att få lära känna församlingen och dess arbete 
lite närmare. Jag hoppas och tror att jag kan bidra med 
mina erfarenheter på lite olika sätt i arbetet som ligger 
framför. 

Det finns många områden som känns viktiga, barn- och 
ungdomsarbetet till exempel, men inget område som jag 
ser som hjärtefrågan framför alla andra.”

På årsmötet avtackades Amanda Östman för sitt uppskattade engagemang i församlingsstyrelsen. 
Glädjande nog valdes två nya medlemmar in, Ulf Bokinge och Birgitta Jäghem Löfving

Bilder till Jubiléet 
Efterlyses	personer	som	har	bilder	eller	dokument	från	
aktiviteter/	händelser.	Gärna	lite	mer	i	nutid	för	gamla	
dokument	finns	en	hel	del.		

Kontakta	Anna-Carin	Tonnvik	eller	maila	till	 
jubileum@redbergskyrkan.se
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Musikcafé lördag 29 mars

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	april.	
Innehåll	skickas	till	redaktion@redbergskyrkan.se

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

Kyrkans anställda

Söndagen	den	16	mars	blir	det	en	temagudstjänst	kring	Staf-
fan	Skarries	sånger.

Gudstjänsten	har	vi	valt	att	kalla	”Livsmysterium”	vilket	också	
är	titeln	på	en	av	hans	sånger.

Staffan,	som	är	medlem	i	Johannebergs	missionsförsamling	
sedan	många	år,	började	för	ett	antal	år	sedan	att	skriva	egna	
sånger	med	kristen	tematik.

Han	är	en	av	dem	som	regelbundet	medverkar	i	sångprojek-
tet	”Brukssånger”	som	Missionskyrkan	drivit	under	ledning	
av	Jan	Mattson,	och	som	nu	drivs	vidare	av	Equmeniakyrkan.	
Brukssångers	idé	är	att	låta	ett	antal	personer	skriva	nya	
sånger	och	psalmer	för	gudstjänstbruk.

I	gudstjänsten	den	16	mars	kommer	vi	att	få	ta	del	av	tio	av	
Staffan	Skarries	sånger.	En	del	av	dem	sjunger	vi	tillsammans,	
medan	andra	framförs	av	solister.

Per	Duregård	och	Staffan	Skarrie	kommer	att	medverka	med	
reflektioner	utgående	från	sångtexterna.

Dessutom	medverkar	Jonas	Hultström	på	piano,	Karin	 
Kihlström	på	fiol	samt	Kasper	Skarrie,	solosång.

Redbergskyrkans	Unga	höll	årsmöte	den	19	februari. 
Till	ny	ordförande	valdes	Jenny	Carlson.	

RU:s årsmöte

Annonsörer

Allt du behöver inom  
kristen litteratur och musik

Västra hamng. 21  Tel 031-13 63 50

info@din-bok.se      www.din-bok.se

Byggledning, Projektledning, Sprängteknik
Tel 0708-55 48 97 ragnar.carlson@euromail.se

RCN Consulting

Vi	har	nu	startat	upp	läxhjälp	på	tisdagarna.		 
För	mer	info	kontakta	pastorerna

Läxhjälpen är igång

Tema: Livsmysterium

Omsorgsgrupper
3 mars - 9 mars  Lila
10 mars - 16 mars  Turkos 
17 mars - 23 mars  Brun
24 mars - 30 mars  Vit
31 mars - 6 april  Röd
7 april - 13 april  Rosa
14 april - 20 april  Orange
21 april - 27 april Grön
28 april - 4 maj Blå

Lördagen	den	29	mars	kl	18.00	är	det	återigen	dags	för	ett	
Musikcafé	i	Redbergskyrkan.

Denna	gång	kommer	vi	att	få	höra	två	sångsolister	som	är	väl	
kända	för	den	som	ofta	kommer	till	Redbergskyrkan.

Cathrine	Jonsson	och	Leif	Sunesson	kommer	att	framföra	 
varsitt	set	med	låtar	som	ligger	dem	varmt	om	hjärtat.	 
De	ackompanjeras	av	Cia	Josefsson	med	flera.	

Dessutom	serveras	det	gott	fika	så	klart!

Ta	med	dig	vän,	granne	eller	en	arbetskamrat	till	denna	kväll.

De	kommer	inte	att	bli	besvikna!

Det	är	fritt	inträde.	Men	vi	tar		upp	en	frivillig	”kollekt”	som	går	
till	omkostnader	för	våra	cafékvällar.

OBS:	Nästa	Musikcafé	planeras	till	lördagen	den	26	april	kl.	
18.00.

Då	blir	det	frikyrkokaraoke	och	psalmallsång.	Håll	ögonen	
öppna	för	mer	info	om	detta!

Påsken i Redbergskyrkan

Årets	påskhelg	infaller	17-20	april. 
Vi	tänker	oss	följande	program	i	Redbergskyrkan:

Torsdag	17/4	kl.	19.00	Getsemaneandakt.	Klara	Holmin	med	
flera.

Fredag	18/4	kl.	11.00	Långfredagsgudstjänst.	Per	Duregård,	
Klara	Holmin

Söndag	21/4	kl	11.00	Påskdagsgudstjänst.	Per	Duregård.	
Kören.

Församlingens årsmöte 

Söndagen	den	23	februari	hade	vi	ett	välbesökt	årsmöte	i	
Redbergskyrkans	församling.	I	verksamhetsplanen	inför	2014	
är	jubileet,	som	har	sin	höjdpunkt	i	höst,	en	viktig	punkt.	 
Onsdagskaféet	under	våren	är	en	annan	verksamhet	som	är	
prioriterad.	Läxhjälpen	som	dragit	igång	under	vårterminen	
fungerar	bra	och	känns	angelägen	och	redan	nu	kan	vi	avslöja	
att	det	blir	församlingsläger	även	2014.	Blocka	redan	nu	sista	
helgen	i	augusti	i	din	kalender.	


