
På sista tiden har jag fått en känsla 
av att världen blir sämre och 

sämre. Kanske är det inte sant, kanske 
har misären bara kommit närmare 
mig. Fattigdomen syns varje 
dag i form av människor som 
tigger och bor på gatan. Ter-
roristattentat och massmord i 
tidningen för jämnan. Vuxna 
som ger sig på barn. Svaga 
grupper ställs mot varandra. 
Människor verkar göra precis 
allt annat än att försöka älska 
varandra.
De kommande fyra söndagarna ska vi 

i Redbergskyrkan fira gudstjänster på 
temat mod. Det känns kanske mer an-
geläget nu än någonsin. För det är väl-
digt lätt att dras med i hatet i världen, 
enklare än vad vi vågar acceptera. Att 
dela in människor i vi och dem. Att 
acceptera enkla svar på svåra frågor. Att 

anse att någon annan har ansvar för 
allt det onda som pågår, men aldrig en 
själv. Det är också lätt att bli passiv då, 
att sluta vara arg över det som är fel.

Däremot är det modigt att orka bry 
sig. Att orka sörja, att orka vara arg. 
Ännu modigare är det att orka stanna 
upp och tänka en gång till. Att våga 
säga ifrån när människor behandlas 
omänskligt, oavsett vilka människor 
det handlar om. Det är modigt att våga 
tänka ”Vad skulle Jesus ha gjort och 

sagt?” och sedan faktiskt göra det.
Vi som kristna är bärare av kärleken, 

av respekten och av livet. Vi bär ett 
stort ansvar i en tid som denna. Att 

alltid stå upp för tolerans och 
för människor. Att älska våra 
fiender, men aldrig acceptera 
orättfärdighet. ”Nu är ingen 
längre jude eller grek, slav eller 
fri, man eller kvinna. Alla är vi 
ett i Kristus Jesus” skrev Paulus 
för länge sedan. Det verkar ha 
glömts bort totalt. Därför måste 
vi vara extra modiga nu. Modiga 

nog att lita på att Paulus hade 
rätt i detta, och sedan leva 
som vi lär. Det är den ut-
maning som ligger framför 
oss nu, om vi vågar accept-
era den. 

Klara Holmin

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

Torsdag 5 mars
11.00 RPG: 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 
18.30  Årsmöte för Redbergskyrkans Unga

Torsdag 12 mars
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 15 mars
11.00 Temagudstjänst ”Mod att avstå” Per Duregård med  
	 flera.	Kören	sjunger		

Torsdag 19 mars
11.00	 RPG:	Vårutflykt	till	Kode	–	vi	möter	våren	hos	fåren
18.30	 444	–	Ledarutbildning	för	Equmenialedare

Lördag 21 mars
18.00	 Lördagscafé	med	Max	Lagers	New	Orleans	 
 stompers. Se notis på baksidan.  

Söndag 22 mars
11.00 Temagudstjänst ”Mod att vara ärlig”  
	 Roland	Ernebro	med	flera		

Onsdag 25 mars
17.30 Onsdagskväll. Kvällsmat, bibelsamtal och andakt

Torsdag 26 mars
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 29 mars
11.00 Gudstjänst. Palmsöndagen. Per Duregård 

Torsdag 2 april
11.00 RPG:  Judendomen och påsken. Per Duregård 
19.00  Getsemaneandakt med enkel nattvard

Fredag 3 april
11.00	 Långfredagsgudstjänst.	Per	Duregård

Söndag 5 april
11.00 Påskdagsgudstjänst. Per Duregård. Kören sjunger

Församlingsbrev mars 2015

redbergskyrkan.se# 2
2015

Gudstjänster och verksamheter 
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Mod att säga ifrån
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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	mars.	
Mer	info	finner	du	på	kyrkans	webb:	www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Lördagen	den	21/3	kl	18.00	är	det	återigen	dags	för	ett	lör-
dagscafé	med	musik	och	fika		i	Redbergskyrkan.		Denna	gång	
gästas	vi	av	Göteborgs	verkliga	veteraner	inom	New	Orleans-
jazzen	MAX	LAGERS	NEW	ORLEANS	STOMPERS.		Det	handlar	
om verklig gladjazz som är oerhört svängig och lättillgänglig. 
Bandet har funnits sedan 1979 och har spelat i många länder 
runt om i Europa bland annat Danmark, Storbritannien, Holland 
och Tyskland.
Välkommen till en kväll med många sköna låtar och gemen-
skap	vid	fikaborden!

Per Duregård

Max Lagers Stompers

Omsorgsgrupper
2 mars  - 8 mars  Brun
9 mars  - 15 mars  Vit
16 mars  - 22 mars  Röd
23 mars  - 29 mars  Rosa
30 mars  - 5 april  Orange

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

1/3:			 Jesus	skapar	mod	–	Per	Duregård.

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

15/3:		Mod	att	avstå	–		Per	Duregård.

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

Nyss	var	det	jul	och	snart	är	det	påsk!	Påsken	ligger	tidigt	i	år.	
Redan första helgen i april är det dags. Som vanligt erbjuder 
Redbergskyrkan tre tillfällen att möta påskens budskap, dess 
texter och sånger.
Skärtorsdagen 2 april kl 19.00  Getsemanestund med enkel   
 nattvard

Fredag  3 april kl 11.00		 Långfredagsgudstjänst.	Per	Duregård

Söndag 5 april kl 11.00   Påskdagsgudstjänst. Per Duregård,   
 Kören

Temagudstjänster om ”MOD”

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

Årsmöte för RU 11 mars

Under vecka 7 arbetades det friskt med att klä om alla gamla 
stolar	i	ljusgården.	Samtliga	stolar	fick	ny	stoppning	och	kläd-
sel. Tack till Majvi Kvint för ett strålande jobb. 

Nya stolar i ljusgården

Påskens gudstjänster

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

Ny styrelse för församlingen
Den	22	februari	hölls	fösamlingens	årsmöte.	En	ny	styrelse	
valdes	och	den	gamla	tackades	av.	Nyval	är	Ida	Arvidsson	och	
en intervju med henne kommer i nästa församlingsbrev. 

Styrelsen består nu av 

Anna-Carin Tonnvik  Ordförande 
Birgitta	Jäghem	Löfving	 Ordförande

Övriga ledamöter: Katy Byhem, Christina Persson, Ingela  
Wennman,	Jan	Carlson,	Magnus	Lindblad,	och	Ida	Arvidsson.


