
Vad längtar du efter just nu?
Ja, det självklara svaret en 

rätt kulen dag i slutet av mars är väl 
”våren”.

Denna tid på året är väl om någon 
en längtans tid. Längtan efter ljuset, 
grönskan, värmen. Efter långa ljumma 
kvällar ute någonstans med goda vän-
ner. Eller att ströva på en skogsstig där 
solen letar sig in mellan de lövfyllda 
trädgrenarna.

Men: Vad längtar du efter i ditt eget 
liv? Vad längtar jag efter? Vi som lever i 
ett land och i en tid då alla behov synes 
lätta att tillfredsställa. ”Vad ger man 
till en som har allt” är en fråga som lätt 
in� nner sig i samband med någon me-
delålders högtidsdag. Vi är så materiellt 
tillgodosedda, så beresta många av oss 
(absolut inte alla!). Många längtar till 
stugan, eller till att komma ut med 
båten igen.

En del av oss längtar efter att fot-
bollssäsongen ska dra igång på allvar. 
Men: Innerst där inne?

I styrelsen har vi under en tid talat 

med varandra 
vi pastorer och 
styrelseledamöter 
om vår längtan 
kopplad till för-
samlingen. Och 
vi har kommit att 
fundera över vad 
just du som brukar 
vara en del i Redbergskyrkan längtar 
efter. Därför kommer vi att erbjuda 
några olika samtalstillfällen under året 
där du ges möjlighet att formulera din 
längtan. Ofta är vi rätt omedvetna om 
vad vi längtar efter, fram till dess att 
något plötsligt inträ� ar och vi då inser 
att detta har vi burit inom oss som en 
oförlöst längtan under lång tid. Kanske 
längtar du efter att ibland � ra en helt 
annan sorts gudstjänst? Kanske på en 
annan tid än klockan elva på söndagar? 
Eller så längtar du kanske efter mer 
av andlig fördjupning uttryckt i bön, 
lovsång och undervisning? Kanske 
skulle du vilja vara med i en samtals- 
och/eller bönegrupp?! Ta dig en riktig 
funderare nu. Unna dig det! Och kom 

med och delta i våra samlingar, och 
håll ögonen öppna inför de samtalstill-
fällen kring ”längtan” som kommer att 
erbjudas.

Nu går vi snart in i Påsken. Som 
vanligt inbjuder Redbergskyrkan till 
gudstjänst och andakt på skärtors-
dagens kväll, på långfredagen och på 
påskdagen. Välkommen att vara med 
vid alla dessa tillfällen! Då bildas en 
helhet av påskens budskap. 
Från en vistelse ”längst in 
i ångesten” till det obän-
diga uppståndelseropet på 
påskdagen!

Söndag 2 april
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Sång och musik av   
 Cia Josefsson. 

Torsdag 6 april
11.00 RPG: Inför Stilla veckan. Per Duregård.

Söndag 9 april
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård. Sång av   
 Katarina Torgersson

Torsdag 13 april
11.00 RPG: Bibelsamtal. 
19.00 Getsemanestund med enkel nattvard

Fredag 14 april
11.00 Gudstjänst på Långfredagen. Per Duregård. 
Obs: Inget kyrkkaff e.

Söndag 16 april
11.00 Påskdagsgudstjänst. Per Duregård. Kören sjunger

Torsdag 20 april
11.00 RPG: ”Storvarvsepoken i Göteborg” 
 Varvshistoriska föreningen 

Söndag 23 april
11.00 Roland Ernebro, Peter Karlbom. Scouterna. 
 Sång av Roland Svantesson.

Torsdag 27 april
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 30 april
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. 
 Sång av Lina Brandström.

Torsdag 4 maj
11.00 RPG: Vårfest med egna förmågor

Söndag 7 maj
11.00 Gudstjänst: Internationella gruppen. 
 Diakonia-tema. 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Inget är som längtans tider

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, ernebro.roland@gmail.com

Omsorgspastor: 
AnnMarie Svenninghed,  0705 44 26 29.

Diakon, barn och unga: 
Peter Karlbom, 0701 70 34 57  peter@redbergskyrkan.se

Redaktion: Kerstin Strand, Torbjörn Eklund och Per Duregård. 
Manusstopp 25 april.  
info@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Under våren har arbetet i Redberg welcome fortsatt med 
språkcafé på måndagar och matlagning och gemenskap på 
onsdagar. Tillströmningen är fortfarande mycket god!

På måndagskvällarna ansvarar en grupp av församlingens 
medlemmar tillsammans med trogna volontärer från skilda 
håll. Iris Larsson kommer troget varje måndag och ansvarar för 
fikat, ofta med nybakade muffins med sig hemifrån.

På onsdagskvällarna kommer det mellan 30 och 70 besökare. 
Här finns också trogna volontärer, MEN: vi skulle verkligen 
behöva fler volontärer från församlingskretsen! Kom med en 
onsdag och testa. Vi utlovar massor med god vegetarisk mat, 
mycket glädje och skratt, men också allvarssamtal med de som 
går och väntar på asylbesked.

Information från styrelsen
Den 26 februari hade vi församlingens årsmöte. Förutom 
tillbakablick på ett år med mycket aktivitet och engagemang 
tog vi beslut om styrelse, verksamhetsplan, budget och nya 
stadgar. Här kommer en kort sammanfattning från mötet. 

Birgitta Jäghem Löfving och Marie Börtin Hultström valdes 
till ordförande. Som övriga ledamöter i styrelsen valdes Ida 
Arvidsson, Mikael Virtanen, Rangela Kolback och Malin Sunne-
mar. Dessutom står två vakanta platser lediga.

I verksamhetsplanen för år 2017 kan vi läsa att inriktningen 
för året är längtan. Vad längtar vi som församling efter? Vi ska 
också under året arbeta vidare med hur vi kan förnya kyrko-
rummet samt börja titta på hur vi kan bygga om köket. Enligt 
beslut på årsmötet i februari, har AnneMarie Svenninghed nu 
anställts som Omsorgspastor på 20% under resten av 2017. 
Vi är mycket glada över denna möjlighet och ser fram emot ett 
gott samarbete under de kommande månaderna.  
AnneMarie nås via mobil 070 544 26 29. 

Rent ekonomiskt kan vi konstatera att församlingen har gott 
om pengar däremot går vi inte runt vilket är mindre bra. Det 
vill säga att vårt givande 
i form av kollekt, autogiro 
och liknande inte täcker 
det löpande arbetet.

Den 5 mars installerades 
Peter Karlbom som 
diakon med inrikt ning på 
barn och unga.  
Välkommen till försam-
lingen!  

Årsmötet beslutade 
också om nya stadgar 
för församlingen. För att 
stadgarna ska antas krävs 
ett bekräftande beslut på ett ytterligare församlingsmöte. Kal-
lelse till detta möte kommer under våren.

Styrelsen för Redbergskyrkan

Omsorgsgrupper
27 mars – 2 april  Lila
3 april – 9 april  Turkos
10 april – 16 april  Brun
17 april – 23 april  Vit
24 april – 30 april  Röd
1 maj – 7 maj  Rosa

Redberg welcome

Församlingsboken
Barnvälsignelse:
Nils Sunnemar, barn till Malin och Daniel Sunnemar,
barnvälsignades i gudstjänsten den 12 februari 2017

Avlidna:
Ingegerd Olofsson avled den 14 februari 2017

Torsdagen den 16 mars var det ”Storträff kring rätten till asyl” i 
Redbergskyrkan. Det var ett samarrangemang mellan Redberg 
welcome och Studieförbundet Bilda. Kvällen blev mycket 
lyckad. Cirka 120 personer kom, lyssnade till föredrag, nät-
verkade och fikade! Under kvällen fick vi lära mer om hur pro-
cessen ser ut efter ett avslag på asylansökan. Psykologen Anna 
Olsson från Rosengrenska gav oss en inblick i sitt ofta mycket 
svåra arbete med att via stödsamtal försöka ingjuta livsmod i 
de åldersuppskrivna ensamkommande barnen som riskerar att 
utvisas till Afghanistan. 

Under kvällen medverkade också Matilda Brinck-Larsen från 
Agape, Kinna Skoglund och Sara Edwardsson från ”Vi står 
inte ut”, Linda Persson från ”Ingen människa är illegal”, Anki 
Thunman från Frälsningsarmén/Projekt Jesaja, samt ”Tillsam-
mansskapet”. Musiker mot rasism ansvarade för musikinslag 
där studenter från Musikhögskolan medverkade. Vi planerar 
för ett läger i sommar. Bobergsgården är bokad 29/6-2/7. Där 
kommer vi att behöva ett antal personer som är med hela eller 
delar av tiden och hjälper till med matlagning och andra prak-
tiska bestyr. Varmt välkommen att dela några sommardagar 
med människor som är som du och jag.

Storträffen för rätten till asyl 

Katarina Torgersson har nyligen givit ut en sångbok med dikter 
tonsatta av henne själv: “I Vänerland”. Den kommer att finnas 
till försäljning i kyrkan. Läs mer om boken på 
www.vanerland-dikter.se  www.katarinatorgersson.se 

Sångbok av Katarina Torgersson


