
Så här i slutet av januari, i de allra 
tuffaste av veckor, oxveckorna som 

de kallas; behöver vi sannerligen både 
ljus och hopp. Rapporterna från vår 
omvärld är ofta synnerligen 
nedslående. Desto viktigare 
då, att vi kommer tillsam-
mans i våra kyrkor och på 
andra platser. Att vi öppnar 
våra hjärtan och våra hem 
för att möta varandra och 
andra. Jesus är som alltid ett 
föredöme. Han låter ingen 
vandra ensam, frusen och 
övergiven. Han räknar inte 
bort dem som har annan 
etnicitet, kön eller bekännelse. Jesus är 
den verkligt fördomsfrie. Han verkar 
helt enkelt oförmögen att döma män-
niskor utifrån den måttstock som vi 
mäter oss själva och andra med. 
Snart är det Kyndelsmässodag igen. 

Då tänder vi massor med ljus och 

påminner varandra om att ljuset 
ALLTID segrar över mörkret. I epistel-
texten för denna dag hämtad från 1:a 
Johannesbrevet 1 står det: Gud är ljus 

och inget mörker finns i honom. Vi är 
uppmanade att vandra nära Jesus. Och 
eftersom han är ljus så får vi del av 
hans ljus, så att också vi kan vara med 
och sprida ljus omkring oss. 
Nyligen högtidlighölls att det gått 

precis 70 år sedan Auschwitz stäng-

des och omfattningen av det vi kallar 
Förintelsen började uppdagas. Idag 
finns inte många kvar av den spillra 
av människor som överlevde mot alla 

odds. Hedi Fried är en av dem. 
Hon är nu över 90 år gammal, 
men ägnar all den kraft hon har 
åt att berätta om sina upplevel-
ser. Hon hoppas att hon genom 
detta ska förhindra att något 
som Förintelsen kan hända igen. 
Genom människor som Hedi 
Fried verkar Guds ljus i oss och 
omkring oss, och hoppet och 
tron att det goda trots allt ska 
segra överlever och väcks på nytt 

även om lågan flämtar svagt 
ibland.
Gud är ljus, och inget 

mörker finns i honom. 
Ta med dig det in i den 
fastetid som väntar. 
Per Duregård

Söndag 1 februari
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

Torsdag 5 februari
11.00 RPG. Möte med Asien – en liftares upplevelser.  
 Nils Sjöström visar bilder och berättar

Söndag 8 februari
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård 

Onsdag 11 februari
17.30 Onsdagskväll. Kvällsmat, bibelsamtal och andakt

Torsdag 12 februari
11.00 RPG. Bibelsamtal. Vi läser Johannes evangelium   
 och samtalar om det vi läser.

Söndag 15 februari
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Torsdag 19 februari
11.00 RPG. Olskroken i våra hjärtan. Willy Holmberg 

Söndag 22 februari
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Församlingens årsmöte.   
 Kören sjunger  

Onsdag 25 februari
17.30 Onsdagskväll. Kvällsmat, bibelsamtal och andakt 

Torsdag 26 februari
11.00 RPG. Bibelsamtal. Vi läser Johannes evangelium   
 och samtalar om det vi läser.

Lördag 28 februari
18.00 Eva Dahlgren-mässa. Carina Jarlsbonde och  
 Ida Arvidsson.  Se notis på baksidan. 

Söndag 1 mars
11.00 Temagudstjänst med nattvard. “Mod”.  
	 Per	Duregård	med	flera

Torsdag 5 mars
11.00 Furuboda- en plats att växa och mötas. Ingemar   
 Hansson och Roland Ernebro

Söndag 8 mars
11.00 Temagudstjänst ”Mod” på Internationella  
	 kvinnodagen.	Klara	Holmin	med	flera

Onsdag 11 mars
17.30 Onsdagskväll. Kvällsmat, bibelsamtal och andakt
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Jesus är världens ljus
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Kyrkans anställda

Lördagen den 28/2 kl 18.00 återkommer Ida Arvidsson och 
Carina Jarlsbonde med en ny mässa vävd kring sånger av en 
känd musiker. Senast handlade det om Leonard Cohen. Den här 
gången har turen kommit till Eva Dahlgren.
Välkommen till en kväll med många sköna låtar, och gemen-
skap	såväl	kring	nattvardsbordet	som	vid	fikabordet!

Eva Dahlgren-mässa 28 feb

Omsorgsgrupper
2 februari  - 8 februari  Blå
9 februari  - 15 februari Indigo
16 februari  - 22 februari Lila
23 februari  - 1 mars  Turkos
2 mars  - 8 mars  Brun

Under mars månad genomför Verksamhetsrådet fyra tema-
gudstjänster med det övergripande temat ”MOD”.

1/3:   Jesus skapar mod  Per Duregård predikar.

8/3:   Mod att följa (om kvinnorna kring Jesus) Klara Holmin   
 predikar.

15/3:  Mod att avstå  Per Duregård predikar.

22/3:  Mod att vara ärlig Roland Ernebro predikar.

Vill du vara med och planera/medverka i någon eller några 
av dessa gudstjänster så hör av dig till respektive prediko-
ansvarig. Vi kommer att följa samma upplägg som i temaguds-
tjänsterna under hösten med återkommande bön, sång och 
bekännelse,	samt	ett	stationssystem	i	förbönsdelen	där	vi	firar	
en enkel nattvard, möjlighet till personlig förbön, tecknande 
av välsignelsens kors i pannan med mera.

För Verksamhetsrådet: Per Duregård

Vi	söker	musik	till	våra	gudstjänster!
I vår har vi svårt att få musiker till alla våra gudstjänster. Vi 
söker dig/er som vill leda församlingen i psalmer och sånger. 
Det måste inte vara piano och orgel utan får gärna vara till 
exempel vara gitarr, sång- eller musikgrupper.
Hör av er till Per Duregård.

Vi i valberedningen vill passa på att tacka för dina insatser  
detta	år	och	vi	ber	dig	att	reflektera	över	dina	uppdrag	i	 
kyrkan. Du kanske vill pröva på ett nytt, byta eller mot  
förmodan avsluta 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

Musiker sökes

Tiden för eftertanke är inne

Temagudstjänster om ”MOD”

Sedan en dryg vecka bor familjen Lupu i husvagnen vid vår 
kyrka. De är fem personer i tre generationer: Farmor och farfar, 
mamma och pappa och en 12-årig pojke. På dagarna är de 
vuxna ute och säljer Faktum och pojken går i skolan. Knacka 
gärna på husvagnen och säg hej. 
Eller	bjud	med	dem	in	i	kyrkan	på	en	kopp	kaffe.	Familjen	är	
pingstvänner och vana att gå i kyrkan, så glöm inte att bjuda in 
dem	när	vi	har	gudstjänst	och	kyrkkaffe!
Har du frågor kring detta så kan du vända dig till Per Duregård.

Familjen Lupu

Kallelse till årsmöte i Redbergskyrkans församling. 
Söndagen den 22 februari, efter gudstjänsten.  
Möteshandlingar	kommer	att	finnas	tillgängliga	från	den	8:e	
februari på hemsidan och i kyrkan. 
Varmt	välkomna!

Församlingens årsmöte

Välkommen på årsmöte för Redbergskyrkans Unga. 
Onsdag 11 mars kl 18.30. 

Årsmöte för RU 11 mars

Den	6	januari	fick	vi	lyssna	på	intressanta	föredag	och	njuta	av	
god mat. “Världens fest” gjorde ingen besviken. Gunilla  
Ikponmwosa	och	Ida	Tonnvik	berättade	och	visade	bilder.	

Världens fest 6 jan


