
“Ja, visst gör det ont när knoppar bris-
ter, varför skulle våren annars tveka”?  

Hur kommer det sig att de � esta tycks 
minnas det citatet av 
Karin Boye? Kan det 
bero på, förutom att det 
är ord som ofta citeras, 
att de beskriver en 
erfarenhet som många av 
oss gjort. Av årstiderna 
är det väl våren, och 
kanske sommaren, som 
vi knyter de starkaste 
förhoppningarna till. Då 
förväntas ljuset besegra 
mörkret och livet ska 
återvända och med det 
glädjen och livslusten. 

Men ibland känns det som att våren 
tvekar. Den verkliga glädjeexplosionen 

vill liksom inte in� nna sig och det är 
lätt att man undrar om det är något 
fel på en om man inte orkar delta i 
glädjeyran. 

Nyligen har vi � rat påsk och det 
som slår en när man läser om påskda-

gens stora händelse är avsaknaden av 
glädjetjuten och segerramsorna. Istäl-
let var det en känsla av tveksamhet, 
på gränsen till skräck, som präglade 

människors känslor och 
reaktioner.  Det påverkade 
dock inte det faktum att 
Jesus hade uppstått från 
döden. På samma sätt 
kan inte våra eventuella 
svårigheter att delta i 
glädjeruset förhindra 
ljusets återkomst och att 
livet börjar 
blomstra på 
nytt. 

Roland Ernebro

Söndag 3 maj
11.00 Gudstjänst. Carl-Göran Ekberg.

Torsdag 7 maj
11.00 RPG: Bibelsamtal

Lördag 9 maj
  Bakluckeloppis + panelsamtal, se notis på baksidan 

Söndag 10 maj
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Immanuelskyrkans kör   
 från Jönköping sjunger. 

Torsdag 14 maj
21.00 Stand Up. Staff an Lindberg, se notis på baksidan

Torsdag 14 maj – söndag 17 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. 

Söndag 17 maj
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Församlingsmöte efteråt

Torsdag 19 maj
18.00 Arbetskväll. Vi träff as och fi xar både inne och   
 utomhus. Gratis fi ka till alla som kommer. 

Torsdag 21 maj
11.00 RPG: Bibelsamtal

Lördag 23 maj
16.00 Konfi rmationsfest för anhöriga 

Söndag 24 maj
11.00 Konfi rmationshögtid med nattvard. Leif Romell, Per  
 Duregård, konfi rmander och ledare. 

Torsdag 28 maj
11.00 RPG: Bussresa på Orust

Söndag 31 maj
11.00 Gudstjänst. Per Duregård

Söndag 7 juni
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. 
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“En gemenskap där alla känner öppenhet och närhet, där individen blir sedd och är delaktig” 
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Kyrkans anställda

Torsdagen den 14 maj kl 21.00 mitt under kyrkokonferensen, 
inbjuder Redbergskyrkan i samverkan med biståndsorganisa-
tionen DIAKONIA till en kväll där klimatfrågorna står i fokus.
Medverkar gör Staffan Lindberg. Staffan kommer från Upp-
sala och var under många år aktiv i sånggruppen Viba Femba. 
Under de senaste åren har han rest land och rike kring för att 
sprida information om en av vår tids ödesfrågor, nämligen 
klimathotet. Han har turnerat mycket tillsammans med Per 
Holmgren, ni vet meteorologen med hårdrockfrisyren. Men nu 
kommer han i egen hög person. Men Staffan gör detta med sin 
oefterhärmliga humor. Han har själv myntat uttrycket KLIMAT 
STAND UP och hans föreställning är en fascinerande mix av lek 
och allvar, av sång och power points, av förmaningar och tips 
på hur vi kan leva mer klimatsmart.
Kom och låt dig inspireras av en av landets främsta komiker!
Ta med vänner och bekanta. De kommer INTE att ångra sig! 
Möjligen förändra sig.
Varmt välkommen!

Per Duregård

Klimat Stand Up 14 maj

Omsorgsgrupper
4 maj –  10 maj  Turkos
11 maj –  17 maj  Brun
18 maj –  24 maj  Vit
25 maj – 31 maj  Röd
1 juni –  7 juni  Rosa 

Redbergskyrkan anordnar konfirmationsläsning vartannat år 
tillsammans med Majornakyrkan och Johannebergs Equmenia-
kyrka. Och precis som för två år sedan har vi i Redbergskyrkan 
förmånen att stå som värdar för själva konfirmationshelgen. 
Detta innebär samtidigt ett praktiskt åtagande och vi ledare 
hoppas att många vill vara med och hjälpa till så att konfirman-
derna får fina dagar och goda minnen för livet!

Så här ser det ut:
Lördagen den 23/5 kl 16.00-19.00 – Festkväll för konfirman-
der och anhöriga.

Vi har satt en gräns på 10 anhöriga/konfirmand. Med 18 konfir-
mander+ ca 10 ledare så KAN vi behöva duka till 190 personer.
Här behövs ett bra gäng som ställer i ordning borden, even-
tuellt redan på fredag kväll? Förtäringen består av smörgåstår-
tor/baguetter samt tårta. Detta beställs från Guldhedsgården.
Men det behövs folk som dukar, fixar kaffe och tar hand om 
disken.

Sedan behöver möbleringen ändras om inför söndagens kon-
firmationshögtid.

Söndagen den 24/5 kl 11.00 – Konfirmationshögtid

Inget särskilt behövs. Konfirmanderna deltar INTE i kyrkkaf-
fet! Däremot behöver Församlingssalen ställas i ordning i sitt 
ursprungsskick. Detta är ju fantastiskt roligt eller hur?

Hör av er till Per och Klara att ni hjälper till och gärna när och 
med vad. Detta gör vi tillsammans till ännu en oförglömlig 
helg i Redbergskyrkan!

Lördagen den 9 maj kl 14-18 bjuder Redbergskyrkans unga 
återigen in till bakluckeloppis. Senast det begav sig blev det 
en riktig folkfest! Du kan boka en p-ruta hos klara@redberg-
skyrkan.se för 150:- eller bara komma hit och fynda. Inne i  
kyrkan blir det second hand-försäljning av kläder, skor och 
väskor och hela tiden finns det möjlighet att fika i RU:s regi.

Panelsamtal om EU-migran-
ternas situation, livemusik, 
fika

Senare på kvällen lördagen 
den 9 maj, kl 19.00, blir det 
en helkväll där man kan 
lyssna till ett panelsamtal 
kring romernas situation i 
vårt land, lyssna på live-
musik och fika igen!

Gör lördagen den 9 maj till 
en heldag i Redbergskyrkan!

Bloppis + Panelsamtal 9 maj

Information från styrelsen
På församlingsmötet den 26 april fattades beslut om att  
Redbergskyrkan ska finns med i Kyrkan på West Pride. 

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

Arbetskväll 19 maj

Vi träffas och fixar både inne och  utomhus. Gratis fika till 
alla som kommer. 

Konfirmationshelg 23-24 maj 

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

Tillsammanshelg på Styrsö

Den 10 maj gästas vi i gudstjänsten av Immanuelskyrkans kör 
från Jönköping. Det är ett 40-tal sångare som har en anhalt hos 
oss under sin vårresa. Vacker sång är att förvänta.

Körbesök från Jönköping


