
Låser du om dig kvävs och förtvinar 
du.

Ut i det fria skall du med Herren gå.

Kraften fullkomnas mitt i din svaghet 
då.

I min predikan på påskdagen försökte 
jag bland annat säga att man kanske 
kan vara öppen för att det omöjliga 
kan ha hänt även om man inte kän-
ner att man riktigt kan tro på det. Tro 
förknippas ofta med fasta övertygelser 
om vad som är sant eller falskt, rätt 
och fel. Men tron handlar mer om 
en aning om att livet är större än det 
vi ser, tänker eller förstår. Visst kan 
man få kunskap och insikter på trons 
område men det får aldrig ta ifrån en 
öppenheten att det fi nns nya saker att 
upptäcka. 

Det är faktiskt inte vår tro som kan 
förvandla våra liv utan det är Jesus. 
Men tron kan vara den öppenhet som 
ger honom möjligheten att göra det 
han vill. 
 

Men kom ihåg att en 
dörr på glänt är också 
öppen. 

Men kom ihåg att en 
dörr på glänt är också 

Söndag 10 april
11.00 Gudstjänst. Predikan Per Duregård. 
 Sång Ida Arvidsson

Torsdag 14 april
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Lördag 16 april
19.00 Konsert med gospelkören In his grace. 

Söndag 17 april
11.00 Gudstjänst. Predikan Matilda Salomonson 

Torsdag 21 april
11.00 RPG: Bräcke Diakoni – för ett medmänskligare 
 samhälle. Helena Jonsson 

Söndag 24 april
11.00 Gudstjänst. Predikan Ingvar Stenberg. 
 Vincente Louvingula. Roland Ernebro. 
 Sång: Ola Westlin 

Torsdag 28 april
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 1 maj
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro. 
 Sång: Elin och Irene Nygren. På kyrkkaff et: 
 Boksläpp av Roland Ernebros nya bok.

Söndag 8 maj
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Per Duregård. 
 Sång och musik av Katarina Torgersson, Teresa   
 Wiesler, Karin Carlson och Kerstin Strand
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Blott i det öppna har du en möjlighet

123 238 91 87

Nu är Redberg Welcome 
– Mötesplats i Redbergskyr-
kan igång.  
Lär dig svenska, persiska 
eller arabiska, laga mat och 
skaff a nya vänner till både 
dig och dina barn. Bli gärna volontär i caféet eller för att 
leda aktiviteterna. Eller kom med egna initiativ för verk-
samhet i lokalerna! 
  I verksamheten fi nns deltagare och volontärer med olika 
religion och trosuppfattningar.
Alla är välkomna! Oavsett om man är ung eller gammal, har 
varit svensk hela sitt liv eller kortare, eller så kanske man 
fortfarande väntar på asyl.

Fika serveras och kostar 20-50 kr, endast kortbetalning.

Varmt välkomna! – Läs mer på www.redbergwelcome.se

Redberg Welcome är igång

Roland Ernebro

REDBERG
Welcome
- Mötesplats i Redbergskyrkan



Redbergskyrkans nya styrelsemedlemmar – en presentation

Mikael Virtanen
1. Jag bor i ett litet hus i Bagaregården med Kristina, 

min 18-åriga dotter Mimmi och en Cornish Rex-
katt vid namn Happy. Jobbar som copywriter på 
SCPGREY reklambyrå, mest med Volvo Cars.

2. Jag vill jobba för att församlingen ska få vara en 
stark kristen kraft i området och samtidigt vara en 
öppen plats där alla kan känna sig välkomna. Vi 
lever i en extra spännande fas just nu med många 
nya människor som kommer till vår stad, och 
jag vill gärna vara med och bidra till att de får en 
så bra ingång som möjligt i vårt samhälle. Kom-
munikation är också ett område som ligger mig 
varmt om hjärtat och där jag hoppas kunna bidra.

3. Just nu är jag extra glad över att få ha återupp-
livat vårt gamla slamriga rockband från 1980 
tillsammans med bland andra vår pastor. Sedan 
är jag passionerad landsvägscyklist som gillar att 
cykla långt och hyfsat snabbt med mina kamrater 
i cykelklubben. Gillar också att åka ut på havet 
i min fars lilla motorbåt och fika hönökaka med 
stekta ägg på lämplig holme. Att resa är annars 

inte så lockande, men skulle gärna åka till Kali-
fornien nån gång och köra cabriolet längs Stilla 
Havet med Edit Piaf på hög volym.

1. Vem är du?

2. Vad vill du driva för frågor i styrelsen?

3. Berätta något oväntat om dig själv!

Malin Sunnemar
1. Jag bor med min man Daniel i Björkekärr. Är up-

pvuxen i Surte, har därför inget körkort men kan 
nästan allt om lerskred och Coca-Colaflaskans 
historia. Har länge varit engagerad som ledare i 
ungdomsverksamheten i Redberg och gick med i 
församlingen nu i februari. Tycker mycket om män-
niskor men ogillar att mingla. 

2. Under Redbergskyrkans tak så bedrivs en massa bra 
verksamhet. Förutom allt som händer i själva försam-
lingsarbetet inklusive Redberg Welcome finns det två 
separata föreningar i form av RPG och Equmenia. 
Jag vill arbeta för att det ska bli ännu tydligare att 
det är vi tillsammans som är kyrka som arbetar mot 
samma vision och står på samma grund.   

3. Har varit licensierad domare i volleyboll 



Marie Börtin Hultström
1. Jag är gift med Jonas Hultström som ofta hörs 

och ses framför flygeln och orgeln under gud-
stjänster. Det var genom Jonas jag kom i kontakt 
med Redbergskyrkan och jag har varit medlem 
sedan 1992. Vi har två nästan vuxna döttrar och 
vi bor i ett 30-talshus i Sävedalen. Jag delade 
ordförandeskapet med Anna-Carin Tonnvik i 
två och ett halvt år, vilket jag trivdes väldigt bra 
med, men lämnade styrelsen förra året. Jag ser 
nu fram mot att komma tillbaka igen och dela 
ordförandeskapet med Birgitta och arbeta med 
de övriga i styrelsen, nyvalda som kvarvarande, 
samt anställda. Det är ett härligt gäng och känns 
väldigt positivt.

2. Jag vill verka i ett arbetsklimat där alla känner 
sig delaktiga och där det är fritt att uttrycka sin 
mening. Det är tillsammans som vi är starka. Jag 
vill arbeta strukturerat och med arbetssätt som 
underlättar, så att vi kan fokusera på det viktiga. 
Det kan verka självklart, men i en styrelse där alla 
arbetar ideellt och där oplanerade händelser ofta 
inträffar, privat och i församlingen, så blir det inte 
alltid så. Styrelsens arbete styrs av församlingens 

vision; Att komma i tro, Att växa i tro, Öppen-
het/Gemenskap och Omvärld/Solidaritet. Vi har 
en spännande verksamhetsplan som jag hoppas 
att vi kan realisera.

3. Till sist vill jag tacka församlingen för det  
förtroende jag fått. 

Rangela Kolback 
1. Jag är nog rätt känd i församlingen men kan berätta att 

jag bor med min man Rolf i ett radhus i Björkekärr och 
att vi har två vuxna döttrar, Kristina och Klara. I förra 
veckan blev jag stolt mormor till en liten flicka. Min ar-
betsplats är numera på Överås där jag är administratör 
på Equmeniakyrkans kansli. 

2. Helt kort kan jag säga att jag vill verka för att förverk-
liga församlingens vision. Jag har tidigare varit skeptisk 
mot visioner men tycker att den vi nu har rymmer så 
mycket och är riktigt bra. Framför allt är det viktigt att 
se vårt uppdrag i vår stadsdel och inte vara för anonym 
som kyrka. 

3. Tidigare sysslade jag med handarbete och broderade 
med många små små stygn. Det har jag lämnat. Nu ska 
jag arbeta med släktforskning. Min mamma lämnade 
massor av material efter sig som omfattade både hennes 
och pappas släkt. De kom båda från jordbrukssläkter i 
Skaraborg men pappas släkt flyttade runt en del och det 
kan man ju undra över vad som drev dem. Det finns 
mycket spännande material som behöver organiseras.

Redbergskyrkans nya styrelsemedlemmar – en presentation 
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Gränsland heter en ny CD, 
inspelad av Roland Svantes-
son. Här finns ett urval av de 
uppskattade visor han sjunger 
och spelar på visstunderna på 
Änggårdens hospice där han 
nu är verksam. 

De 150 kronor Gränsland 
kostar går till verksamheten 
på Änggårdens hospice.  
Beställ via hemsidan:  http://ahospice.se/cd-skivan-gransland

Omsorgsgrupper
11 april - 17 april  Lila
18 april - 24 april  Turkos
25 april - 1 maj  Brun
2 maj - 8 maj  Vit
9 maj - 15 maj  Röd

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.rcn@gmail.com

RCN Consulting

Anna-Carin Tonnvik, en av två ordföranden, Katy Byhem, Jan 
Carlson och Ingela Wennman har lämnat styrelsen efter många 
års deltagande. Vi riktar ett stort och varmt tack till dem alla 
för deras insatser. Vid det extra årsmöte som hölls den 3 april, 
valdes ny styrelse för Redbergskyrkans församling.

Ordförande:
Marie Börtin Hultström (nyval) 
Birgitta Jäghem Löfving

Övriga ledamöter:
Ida Arvidsson 
Rangela Kolback (nyval) 
Magnus Lindblad 
Christina Persson 
Malin Sunnemar (nyval) 
Mikael Virtanen (nyval)

Vid samma tillfälle valdes också många nya krafter in i Förvalt-
ningsråd och därtill hörande arbetsgrupper. Det behövs många 
som hjälps åt med såväl långsiktig planering av fastighetsun-
derhåll och lokalutnyttjande, som med mer praktiskt arbete 
i form av drift och underhåll. Viss administration och t ex 
värdskap vid lokaluthyrning är också arbetsuppgifter som be-
höver skötas. Om du är intresserad av att hjälpa till inom något 
av dessa områden är du varmt välkommen att kontakta någon 
i valberedningen (Maggan Hall, Sanna Ingelstam Duregård, 
Fredrik Johansson). 

Ju fler vi är som hjälps åt, desto mindre belastning blir det för 
var och en som är engagerad.

Vid församlingsmötet som följde på årsmötet, beslutades 
att erbjuda Matilda Salomonson en förlängning av hennes 
anställning som Medarbetare med fokus på barn och unga. Det 
innebär att hennes anställning varar till augusti 2017.  

Ny styrelse vald den 3 april

Pastor och församlingsföreståndare:
Per Duregård, 788 56 04, 076-0070792 per@redbergskyrkan.se

Pastor: 
Roland Ernebro, 16 32 45, roland.ernebro@gmail.com

Ungdomsledare: 
Matilda Salomonson, 788 56 01, matilda@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

Njut av Gränsland

Församlingsboken
Avlidna
Axel Klang avled 24 mars 2016. 

Efter gudstjänsten söndagen den 
1 maj har vi boksläpp för Roland 
Ernebros predikosamling med 17 av 
hans predikningar utifrån Johanne-
sevangeliet.
Den har titeln ”Ord med en annan 
röst”

Roland kommer att berätta om 
boken, och så klart kan du köpa den 
där och då!

Boksläpp 1 maj

Ord med en annan röst
Predikningar ur Johannesevangeliet

Roland Ernebro

Roland Ernebro är pastor i Equmeniakyrkan. I den här boken har han 
samlat sjutton predikningar utifrån texter i Johannesevangeliet.

O
rd m

ed en annan röst       

omslagrolle.indd   1 2016-04-06   16:54

Bed för de båda församlingarnas styrelse och ungdomsråd

Förbönsämnen med Luozi

Måndagar  18-21:  ”Kom och sjung-kör”, soppa och smörgås

Tisdagar  14-17:  Kvinnocafé 
  18-21:  Språkcafé, soppa och smörgås

Onsdagar  18-21:  Olika kreativa aktiviteter, soppa och smörgås

Torsdagar  18-21:  Gemensam tillagning och ätande av mat   
  från olika länder

Lördag 9/4 och 23/4 kl 11-14: Våffelcafé

Redberg Welcome 10/4-10/5

Den 16 april kl 19 sjunger 
gospelkören In His Grace i 
Redbergskyrkan.   
VARMT välkomna till en kväll 
fylld av ljus, gungande gospel 
och lite fika!

Vårkonsert med In His Grace


