
“Börja i unga år,  
vandra i Jesu spår.
Bed att han leder dig  
när vägen delar sig.” 

Så sjöng vi varje vecka i söndagsskolan 
i Lerum när jag var en liten pojke. Or-
den har följt mig genom åren. Ibland 
har jag följt sångförfattarens goda 
råd, men under perioder har de fallit i 
glömska. Jag vågar nog säga nu när jag 
ser tillbaka på livet att de gånger när 
jag verkligen har försökt vandra i Jesu 
spår så har de verkligen lett mig på 
rätta vägar.
Det är inget konstigt med detta. Att 

stanna upp. Att tänka efter en gång till.
Att ge sig tid att verkligen fundera 

över vart mitt liv är på väg.
Det är att vandra i Jesu spår.
Att vandra i Jesu spår handlar om 

att välja väg så att det kommer andra 

till del. Att inte 
hemfalla åt ego-
ism, ärelystnad 
och girighet utan 
söka vägar som 
ger den inre till-
fredställelse som 
det innebär att 
dela livet och det 
vi fått till låns av 
materiella tillgån-
gar med andra.
Vägen delar sig 

ibland.
Jesus vill att vi 

ska få möjligheter 
att utveckla den 
personlighet och de talanger som verk-
ligen är våra gåvor.
Livet nuförtiden är fullt av val.  

”Valfrihet” blir ett slags mantra.

Men valet står mellan att 
välja den till synes enkla 
vägen till framgång, eller 
en kanske mer krokig och 
komplex väg som vi inte 
alltid ser slutet på där vi 
vägleds av Jesus utgivande 
kärlek och fördomsfrihet.
Nu går vi in i våren. Låt 

oss göra det med tillför-
sikt! Och låt oss komma 
överens om att uppmuntra 
varandra till att våga gå på 
upptäcktsfärd tillsammans 
med Jesus.
Två saker vågar 

jag lova:
Vi får inte tråkigt
och
Vi hamnar inte fel.

Per Duregård

Söndag 5 april
11.00 Påskdagsgudstjänst. Per Duregård. Kören sjunger

Onsdag 8 april
17.30 Onsdagskväll. Kvällsmat, bibelsamtal och andakt 
 Föreläsning av Anders Carlehed, se notis på baksidan

Torsdag 9 april
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 12 april
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Musik av Cia Josefsson 

Torsdag 16 april
11.00 RPG: Vårfest med egna förmågor

Lördag 18 april
09.30 Lördagsfrukost med OIKOS.   

Söndag 19 april
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård 

Torsdag 23 april
11.00 RPG: Bibelsamtal

 

Lördag 25 april
18.00 Lördagscafé. Frikyrkokaraoke  

Söndag 26 april
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Församlingsmöte 

Söndag 3 maj
11.00 Gudstjänst. Carl Göran Ekberg

Torsdag 7 maj
11.00 RPG: Bibelsamtal

Lördag 9 maj
  Bakluckeloppis, se notis på baksidan 

Söndag 10 maj
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Torsdag 14 maj – söndag 16 maj
  Equmeniakyrkans kyrkokonferens på Svenska  
 Mässan i Göteborg, torsdag till lördag 14-16 maj.  
 På kvällarna anordnas olika evenemang av våra 
 församlingar i Göteborg. De bjuder också in till  
 gudstjänst söndagen 17 maj i respektive kyrka.  
 Ordinationsgudstjänsten är på lördagskvällen i  
 Svenska Mässan.
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Att vandra med Jesus
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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. 
Mer info finner du på kyrkans webb: www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Välkommen till ytterligare en OnsdagsKväll i Redbergskyr-
kan den 8 april. Vi börjar som vanligt med att äta soppa och 
smörgås till självkostnadspris. Ca 18.30 kommer Anders 
Carlehed, Herrljunga, som berättar om sina upplevelser som 
ekumenisk följeslagare i Israel/Palestina.
Sveriges Kristna råd skickar varje år ett antal följeslagare till 
detta oroliga område. Följeslagarna bor ute i byar på Västbank-
en och deras uppgift är att genom sin närvaro fungera stabilis-
erande i relationerna mellan israeler och palestinier.
Varmt välkommen till en spännande kväll!

Per Duregård

OnsdagsKväll med föreläsning

Omsorgsgrupper
30 mars  –  5 april  Orange
6 april  –  12 april  Grön
13 april  –  19 april  Blå
20 april  –  26 april  Indigo
27 april  –  3 maj  Turkos

Bengt Larsson född 15 mars 1932. Avled den 6 mars 2015.

Begravning hölls den 30 mars. 

Ida Arvidsson är styrelsens nya ledamot. Hon är 33 år, lärare 
i musik, rytmik och intstrumentalrytmik, kör och drama vid 
Mölndals kulturskola. 
Hon började leta efter en ny församlingstillhörighet och för 
cirka fem år sedan kom hon till Redbergskyrkan.
– Jag gick bara dit för att testa. Marie Johansson började prata 
med mig och var så trevlig så att jag stannade kvar, säger Ida.
Många av oss har hört Ida sjunga i ett av sina sångprogram, 
kanske Duvemåla, Eva Dahlgren eller Leonard Cohen.
– Jag försöker göra egna konserter tillsammans med vänner. 
Det är så roligt för jag får då göra precis som jag vill.
När hon nu för andra gången blev tillfrågad om att vara med 
i styrelsen tackade hon ja. Hon tycker det är roligt att tänka 
nytt och komma med kreativa lösningar. Hon hoppas också att 
hennes intresse och kontakter i musik- och kultursfären kan 
komma till nytta.
– Det är spännande med utbyte med människor från andra 
kulturer, säger Ida.

Ida Arvidsson – ny i styrelsen

Den 9 maj är det dags för en favorit i repris! Bakluckeloppisen 
och secondhandbutiken är tillbaka! Du kan redan nu boka en 
parkeringsplats för 150 kronor genom att maila Klara på  
klara@redbergskyrkan.se. 

Dessutom vill vi gärna att du rensar ut kläder, skor och väskor 
du inte längre använder och lämnar i snickeriet i källaren. 
Dessa kommer vi att sälja till förmån för Redbergskyrkans unga 
och sommarens lägeravgifter. Stort tack för ditt bidrag!

Bakluckeloppis 9 maj

Information från styrelsen
10-14 juni arrangeras West Pride i Göteborg. Församlingen har 
fått frågan från Frikyrkliga Regnbågsnätverket om vi, tillsam-
mans med flera andra församlingar, vill vara med och visa 
kyrkans närvaro. Styrelsen har beslutat att rekommendera 
församlingen att delta. Beslut tas på församlingsmötet den 26 
april.Vår avsikt är att Redbergskyrkan finns med i det tält där 
kyrkorna finns i Bältesspännarparken. Kyrkorna bjuder också in 
till bland annat teologiföreläsning med professor Tomas Kazen 
och Regnbågsmässa i Betlehemskyrkan.  

Kommande församlingsmöten:

26  april efter gudstjänsten: Information inför Kyrkokonfer-
ensen och beslut om deltagande i West Pride

17 maj efter gudstjänsten: Beslut om rekrytering av ny medar-
betare, information om planändringsarbetet, ekonomi mm.

För fjärde året kommer vi att ha ett tillsammansläger i  
Missionskyrkan på Styrsö. Boka redan nu in helgen 29-30 
augusti.  Detta är kommer vi satsa ännu mer på social samvaro, 
kreativa uttryck och att ha roligt tillsammans. 

Tillsammanshelg på StyrsöFörsamlingsboken


