
Påsken kommer tidigt i år. Redan 
24-27 mars!

När detta skrivs befinner vi oss mitt 
i fastetiden och påsken är inte långt 
borta. Följer vi de tre synoptiska evan-
gelierna (Matteus, Markus och Lu-
kas) så är Jesus och hans närmaste på 
vandring med Jerusalem som slutmål. 
Jesus plågar lärjungarna med att gång 
på gång återkomma till det som väntar 
honom där.

Varje gång berättar han att ”Män-
niskosonen”, det vill säga han själv, 
kommer att gripas och utlämnas till 
romarna för att sedan korsfästas och 
dö.

De förskräckta lärjungarna kan eller 
vill inte tro att detta är sant. De hör 
inte heller hans tillägg: ”…och efter tre 
dagar ska han uppstå”.

De flesta av oss känner till hur det 
går. Hur allt det Jesus sagt skall hända 
med honom också inträffar. Vi vet 
också att det kommer att sluta så som 
han lovat, med att han uppstår igen 
från de döda.

Varje år när vi går in i påsktiden är 
det dock nödvändigt att vi inte hoppar 
över något led. Vi måste vandra med 
Jesus upp till Jerusalem, fast vi egent-
ligen inte vågar. Vi måste vara där i 
Getsemane när Jesus för sista gången 
ber till fadern om att, om möjligt, 
slippa gå igenom det som väntar. Vi ser 
honom gripas efter Judas svek, vi följer 
med till Pilatus, sedan till Herodes och 
slutligen tillbaka till Pilatus som inte 
ser någon annan utväg än att lämna 
ut Jesus att korsfästas som en terrorist. 
Till slut är vi med vid Golgota. Där 
allt hopp släcks ut. För de närvarande 
men också för mänskligheten. Hur 
mycket vi än skulle önska det så finns 
det ingen genväg förbi korset. Det som 
sker är på riktigt. Jesus dör verkligen. 
Petrus blir medveten om sitt slutliga 
svek mot Jesus och lärjungarna stänger 
in sig bakom dubbla lås; livrädda att 
också de ska gripas och gå samma öde 
till mötes.

Vi har alla våra getsemanestunder. 
Då vi förtvivlar, då vi ber till Gud men 

inte upplever något gensvar. Vi har nog 
varit på Golgota också om vi tänker 
efter.

Det som är så ofattbart och så 
överväldigande i budskapet om den 
uppståndne Kristus är nog just detta: 
att vi får leva med i påskens drama 
som speglar våra livs dramatik men där 
sorgen, nederlaget, själva döden inte 
får sista ordet!

I Redbergskyrkan möts vi till en get-
semaneandakt på skärtorsdagens kväll, 
vi firar gudstjänst så väl på långfreda-
gen som på påskdagen.

Om du kan: Försök att komma på 
alla dessa sammankomster. Först då får 
du vara med om hela dramat. 
Då blir påskdagen den 
glädjeexplosion som vi så 
väl behöver för att bevara 
tron på människan och 
mänskligheten välsig-
nad av livets Gud.

Söndag 6 mars
11.00 Gudstjänst. “Livets bröd” Roland Ernebro predikar.  
 Majornas storband

Torsdag 10 mars
11.00	 RPG:	Studieutflykt	till	Överås.	Sten	Ekstrand	guidar.

Söndag 13 mars
11.00	 Gudstjänst.	Matilda	Salomonson	predikar,	sång	av			
	 Kerstin	Ahlborg.	

Torsdag 17 mars
11.00 RPG: Bibelsamtal

Söndag 20 mars
11.00	 Gudstjänst	med	nattvard.	Palmsöndagen.	 
	 Per	Duregård	predikar.	Sång	av	Lina	Brandström		 	
 med band.   

Torsdag 24 mars
11.00	 RPG:	Inför	påsken.	Per	Duregård.	
19.00 Getsemanestund med enkel nattvard.

Fredag 25 mars
11.00	 Långfredagsgudstjänst.	Per	Duregård	predikar.		

Söndag 27 mars
11.00	 Påskdagsgudstjänst.	Roland	Ernebro	predkar.	 
	 Per	Duregård	leder.		Sång	av	kören.

Torsdag 31 mars
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 3 april
11.00	 Gudstjänst	med	nattvard.	Per	Duregård	predikar.		 	
	 Extra	årsmöte	efter	gudstjänsten.	Val	av	ny	styrelse

Torsdag 7 april
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 10 april
11.00	 Gudstjänst.	Per	Duregård	predikar.		 	 	
	 Sång	av	Ida	Arvidsson
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Se vi gå upp till Jerusalem

Per Duregård

123 238 91 87
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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	mars.	
Mer	info	finner	du	på	kyrkans	webb:	www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Omsorgsgrupper
7 mars – 13 mars  Rosa 
14 mars – 20 mars  Orange 
21 mars – 27 mars  Grön
28 mars – 3 april  Blå 
4 april – 10 april  Indigo 

Nu	är	vi	äntligen	igång	
med	fortsättningen	på	
det som hette ”Red-
bergskyrkans	flyk-
tinghjälp.	Nu	finns	vi	
under	namnet	”Redberg	
welcome”.

Vi	planerar	en	mängd	
aktiviteter,	och	just	nu	ser	upplägget	ut	som	följer:	Caféet	är	
öppet	mån-tors	kl	18-21.	Där	serveras	soppa,	smörgås	mm.	
Caféet	kommer	också	att	vara	öppet	kl	14-17	på	tisdagar	samt	
lördagar	jämna	veckor	kl	11-14.

På	måndagar	kl	18	bjuder	vår	körledare	Göran	Karlsson	in	till	
”Kom	och	sjung”,	dit	alla	som	vill	sjunga	goa	låtar	är	välkomna.

På	tisdagar	så	väl	på	dagen	som	på	kvällen	kommer	vi	att	satsa	
på	språkcafé	och	samhällsinformation.	På	onsdagarna	kommer	
det	att	bli	olika	sorters	aktiviteter	för	stora	och	små	och	på	
torsdagarna	blir	det	matlagning	med	olika	länderteman	varje	
gång.	Maria	Kileby,	som	är	medlem	i	församlingen,	kommer	att	
fungera	som	samordnare	för	verksamheten	nu	i	uppstarten.	
På	årsmötet	valdes	också	ledamöter	i	”Mötesplatsrådet”	som	
ansvarar	för	Redberg	Welcome	och	kommunikationen	med	
styrelsen	för	församlingen.

Redberg	Welcome	är	öppet	för	alla,	inte	enbart	för	flyktingar.	
Vår	tanke	är	att	vi	alla	behöver	integreras	med	varandra.	Så	
kom	med	och	sjung,	dela	språkerfarenheter	med	människor	
som	talar	andra	språk	än	ditt	eget	eller	kom	bara	och	ta	en	
tallrik	soppa	och	umgås.	Allt	arbete	under	Redberg	Welcome	
sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Redberg WelcomeÅrsmöte för RU
Den	3/3	höll	Redbergskyrkans	Unga	sitt	årsmöte.	Maggan	Hall	
höll	i	sekreterarpennan	och	Klara	Holmin	i	ordförandeklubban,	
de	gjorde	båda	ett	exemplariskt	arbete.	Ny	verksamhetsplan	
antogs,	med	stjärnmärkningar	(det	vill	säga	extra	viktigt	att	
fokusera	på	under	kommande	verksamhetsår)	på	integra-
tion	och	ledarvård.	Under	årsmötet	bjöds	det	på	marängswiss	
och	avgående	i	UR-styrelsen	avtackades.	Vi	vill	även	här	via	
församlingsbladet	tacka	Jenny	Carlson	och	Elin	Torgersson	
för	deras	arbete	i	UR	och	önska	lycka	till	framåt!	Dessutom	
välkomnades	två	nya	UR-ledamöter,	Simon	Bäckelie	och	Emma	
Tonnvik	-	varmt	välkomna!	Tack	ni	som	deltog	på	årsmötet	
för	kloka	idéer,	inputs	och	beslut,	verksamhetsåret	2016	blir	
härligt!

Vi	har	förmånen	att	under	ett	par	veckor	ha	tillgång	till	
konstutställningen	”Barnmålningar	från	ett	sargat	Syrien”.	
Initiativtagaren,	Rami	Hamido,	advokat	och	människorättsak-
tivist	med	rötter	i	Syrien,	gästade	oss	på	vernissagen	den	27	
februari.	Rami	berättade	att	det	utställningen	visar	är	mål-
ningar	utförda	av	föräldralösa	syriska	barn,	5-10	år	gamla,	som	
bor	i	ett	läger	utanför	Aleppo.	Rami	Hamido	får	leveranser	med	
nya	teckningar	hela	tiden	och	nu	är	det	Amnestys	lokalgrupp	i	
Lerum	som	ansvarar	för	att	detta	blir	en	vandringsutställning.	
Passa	på	att	se	utställningen	och	köp	gärna	en	tavla	eller	fler.	
De	kostar	300:-	och	detta	går	oavkortat	till	att	göra	livet	lite	
bättre	för	de	unga	”konstnärerna”!

Påsken i Redbergskyrkan
Skärtorsdagen,	24/3	kl	19:						 Getsemanestund	med	 
  enkel nattvard

Långfredagen,	25/3	kl	11.00:		 Gudstjänst.	Per	Duregård.	Obs:		
	 	 Inget	kyrkkaffe.

Påskdagen, 27/3 kl 11.00:         Gudstjänst. Roland Ernebro,   
	 	 Per	Duregård,	Kören

REDBERG
Welcome
- Mötesplats i Redbergskyrkan

Församlingsboken
Nya medlemmar:

Den 7 februari välkomnades 
Emanuel	Wigell	samt	Daniel	
och	Malin	Sunnemar

Avlidna:

Majbritt Karlsson avled den 18 
december	2015

Konstutställning 27/2-12/3

Årsmöte för församlingen
På	årsmötet	den	28	februari	avtackades	den	gamla	styrelsen	
och	en	ny	interimsstyrelse	valdes	som	kommer	att	vara	fram	
till	församlingens	extra	årsmöte	den	3	april.	

Bed	för	de	båda	församlingarnas	vänförsamlingskommittéer.
Rom.	12:1-2

Förbönsämnen med Luozi


