
“Alla dessa dagar som kom och 
gick, inte visste jag att det var 
livet.”

Stig Johansson, i dikten ‘Förlusten’ 
har uttryckt sig på det sättet och jag 
tror att det � nns något i de orden som 
många av oss känner igen. Det stora 
äventyret vill liksom inte börja utan 
det som kommer är en massa vardagar 
då den ena dagen är den andra lik. 

Vi står inför en ganska lång vardag-
session då de extra helgdagarna låter 
vänta på sig. Samtidigt kan vi konstat-
era att dagarna blir längre och ljusare. 
Mitt i vardagen breder ljuset ut sig och 
det gör det utan att vi behöver ansträn-
ga oss. Vi behöver bara se och påminna 

varandra om vad som pågår.
Jesus sa att han är världens ljus och 

samtidigt lovade han att vara med oss 
alla dagar intill tidens slut. Så visst kan 
vi säga att den ena dagen är den andra 
lik eftersom ljuset ständigt � nns med 
oss. 

Vissa dagar gör ljuset det lätt att 
leva. Andra dagar ger det oss kraft 
att kämpa mot mörkret och ibland 
ser vi det inte alls. Men oavsett våra 
tankar och känslostämnin-
gar är själva livet det 
säkraste tecknet på att 
vi ständigt är omgivna 
av ljuset.

Torsdag 2 februari
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 5 februari
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Majornas storband. 

Torsdag 9 februari
11.00 RPG: ”På Spåret” – en frågelek. Sten Andersson

Söndag 12 februari
11.00 Gudstjänst med nattvard, Per Duregård. 
 Barnvälsignelse. Sång av Emil Pettersson

Tisdag 14 februari
19.00 Fairtrade fi ka på Alla hjärtans dag

Torsdag 16 februari
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 19 februari
11.00 Gudstjänst. AnneMarie Svenninghed. Musik med   
 Tomas Mårdsjö&Vänner 

Onsdag 22 februari
11.00 Årsmöte för Redbergskyrkans Unga.  

Torsdag 23 februari
11.00 RPG: Vad händer när du ringer 112? Ing-Marie Högberg

Söndag 26 februari
11.00 Gudstjänst. Årshögtid. Roland Ernebro. Kören.
12.30  Församlingens Årsmöte. 

Torsdag 2 mars
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 5 mars
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång och musik av 
 Ewa Hansson och Calle Huld 

Torsdag 9 mars
11.00 RPG: Göteborgsadresser i stort och smått    
 Claes Rydholm 

Lördag 11 mars
09.00 Arbetsdag i Redbergskyrkan

Söndag 12 mars
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård

Torsdag 16 mars
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 19 mars
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Torsdag 23 mars
11.00 RPG: Från Karelen till Sverige med en lapp om   
 halsen. Pirkko Loippo
18.00 Inspirationsföredrag med Andreas Jonson

Söndag 26 mars
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Sång: Peter Olsson

Torsdag 30 mars
11.00 RPG: Bibelsamtal. 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Vardagsljus 

Roland Ernebro

123 238 91 87
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Kyrkans anställda

Alla bjuds in till vigsel och tårtkalas lördagen 1:a april kl 14.00 
i kyrkan. För att vi lättare ska veta ungefär hur många tårtor 
som behövs kan du meddela någon av oss om du kommer 
antingen genom att säga det till oss i kyrkan, meddela via mail, 
facebookevent eller smsa/ringa. Har du glömt att meddela att 
du kommer är det ingen fara och du är varmt välkommen ändå. 

Varma hälsningar Klara Holmin och Jacob Arvidsson. 

Mail till holminz2017@gmail.com 
Telefonnummer till Jacob: 0734-050635

Information från styrelsen
Påminnelse om Årsmöte 26 februari
Känn dig varmt välkommen till församlingens årshögtid med 
efterföljande årsmöte söndag 26 februari.

Renovering av förskolans kök
Vår hyresgäst, förskolan Göte-Bojarna, har fått sitt kök reno-
verat. Detta skedde under julledigheten när verksamheten låg 
nere. Stort tack till er i förvaltningsrådet som planerade och 
genomförde detta.

Styrelsen för Redbergskyrkan

Omsorgsgrupper
30 januari – 5 februari  Brun
6 februari – 12 februari Vit
13 februari – 19 februari Röd
20 februari – 26 februari Rosa
27 februari – 5 mars  Orange
6 mars – 12 mars  Grön
13 mars – 19 mars  Blå
20 mars – 26 mars  Indigo
27 mars – 2 april  Lila

Nystart för barnkören
Välkommen att vara med i vår barnkör som startar upp på nytt!

Barnkören är för barn som är 4-6 år
Vi övar i Redbergskyrkan måndagar kl 17.30-18.15
Frågor: Göran Karlsson, tel 073 626 4108
Ingen kostnad för deltagande
Enkelt fi ka kan köpas

Inbjudan till vigsel

Församlingsboken
Nya medlemmar välkomnades 11 december: 
Britt-Marie och Nils Lernberger från Stora Lundby missions-
församling och Josefi ne och Stefan Bystedt från 
Johannebergs Equmeniaförsamling.

Emma Tonnvik har fl yttat sitt medlemskap till Bifrostkyrkan.

Rickard Grudeborn har fl yttat sitt medlemskap till 
Equmeniakyrkan Lerkil

Den 8 januari under Världens fest fi ck vi besök av Samuel 
och Emma Gunnarsson som berättde om sin tid i Ecuador och  
Sverige.

Världens fest 

Kyrka för fairtrade-gruppen inbjuder till fi ka och pyssel i 
rättvisans tecken! Från klockan 19:00 på Alla hjärtans dag 14 
februari inbjuds alla som vill att att skapa och fi ka tillsammans. 

Styrgruppen tipsar. Månadens fairtradeprodukt:

Passa på att handla fairtrade till Alla hjärtans dag! Prova 
Fairtrade geléhallon från Aroma eller ge bort en bukett Fair-
trademärkta rosor eller nejlikor!

Kyrka för Fairtrade

Den 23 mars kl 18.00 
bjuder EKHO Göteborg in 
till inspirationsföredrag 
med Andreas Jonsson. 
Temat “Lär dig att börja 
leva, inte bara existera”. 
Andreas är föreläsare, 
skribent och inspiratör. 

Inspirationsföredrag


