
Jag vet inte om du någon gång har 
funderat i de banorna tidigare. Som 
scout och diakon har jag intresserat 
mig för detta, att vara redo för livet 
och vad det innebär. 

Ibland tänker jag på diakoni, lite 
förenklat, med samma termer. Diakoni 
handlar om att hjälpa människor att 
bli lite mer redo för livet. Det kan röra 
sig om allt från just scoutverksamhet 
och tonår till själavård, soppluncher 
och missbruksvård. Allt som på ett 
eller annat sätt strävar till att stärka 
människor att möta livet. I allt 
detta � nns det både långsiktiga och 
kortsiktiga aspekter på hur människor 
blir mer redo att möta livet. 

Scouterna stoltserar med sloganen 
“Vi gör unga redo för livet.”. Inom 
Equmenia lever vi under parollen

 “Där barn och unga växer i 
gemenskap med varandra och Jesus” 

och Equmeniakyrkans 
är “En kyrka för 
hela livet där mötet 
med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, 
dig och världen”. 
Att växa och 
förvandlas tänker 
jag är positiva 
sätt att utvecklas 
och bli mer 
redo, redo för 
det där kända 
eller okända som 
vi en dag kommer att möta. 

Tillsammans med varandra och Jesus 
blir vi mer redo för livet.

Kan vi då vara “redo för livet”? Jag 
tror inte att vi någonsin kan vara 
fullständigt redo, vi vet inte vad vi 
kommer att möta. Ena dagen är det 
bara den vanliga vardagen, nästa dag 

kan det vara en kris som 
knackar på dörren. 

Oavsett hur mycket 
vi kan och har koll 
på så kan vi inte 
förbereda oss på 
allt. Där behöver 
vi varandra som 
församling och 
medmänniskor. 

Där behöver 
vi hjälpa 
varandra att 

vara redo 
att möta det vi står inför. Där 
kommer diakonin in, i 
förberedelserna och i den 
akuta avlastningen.

– Där livet hotas frigör 
diakoni livskraft.

Torsdag 4 maj
11.00 RPG: Vårfest med egna förmågor
18:30  Böneringen: En samtalskväll kring bönens form och  
 betydelse i vår församling.

Söndag 7 maj
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro.Sång av kören.  
 Internationella gruppen. Diakonia-tema.   
 Församlingsmöte: Antagande av nya stadgar samt   
 information. 

Torsdag 11 maj
11.00 RPG: Bibelsamtal. 

Söndag 14 maj
11.00 Gudstjänst. Per Duregård. Kyrkkaff e med samtal om  
 längtan, se notis på baksidan.  

Torsdag 18 maj
11.00 RPG: Heldagsutfl ykt längs ”Retrovägen” 

Lördag 20 maj
18.00 Konfi rmationsavslutning 

Söndag 21 maj
11.00 Konfi rmationshögtid med nattvard. 
 Konfi rmander och ledare.

Måndag 22 maj
19.00 Våravslutning med Kören, Redberg welcome och
  Barnkören. Solister, allsångskonsert, mat och   
 gemenskap. 

Söndag 28 maj
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Leif Sunesson, sång.

Söndag 4 juni
11.00 Gudstjänst med nattvard. Per Duregård. 

Församlingsbrev maj 2017

redbergskyrkan.se#3
2017

Gudstjänster och verksamheter 

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

Är du redo för livet?

Peter Karlbom

123 238 91 87

och Equmeniakyrkans kan det vara en kris som 
knackar på dörren. 

Oavsett hur mycket 
vi kan och har koll 
på så kan vi inte 
förbereda oss på 

Omsorgsgrupper
1 maj – 7 maj  Rosa
8 maj – 14 maj  Orange
15 maj – 21 maj  Grön
22 maj – 28 maj  Blå
29 maj – 4 juni  Indigo
5 juni – 11 juni  Lila
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Pastor: 
Roland Ernebro, 16 32 45, ernebro.roland@gmail.com
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Kyrkans anställda

Vi tror att bönen är avgörande som en grund för allt vi 
gör i församlingen. Vi som skriver detta har samtalat och 
funderat över hur vi kan hitta former som gör att många blir 
delaktiga i bönen, och att fler dras med. Bönesamlingar? 
Bönegrupper? Bön före gudstjänsten? Vi tror att många skulle 
vilja engagera sig mer i bönen, och samtidigt vet vi hur svårt 
det är med ytterligare en aktivitet i almanackan. Vi har provat 
bönesamlingar på kvällstid utan något större gensvar.

Nu har vi försökt tänka annorlunda: Skulle vi kunna skapa 
en ”bönering”, en grupp av bedjare som regelbundet delar 
böneämnen på nätet/per mail (och per brev?), men som också 
ibland träffas, kanske en gång per månad? 

Skulle du vilja vara med? Nu inbjuder vi till en samling, 
torsdagen 4 maj kl 18.30, där vi samtalar vidare om hur det 
skulle kunna gå till, och hur vi får fler att engagera sig i bönen. 
Välkommen med!

Roland Ernebro, Anna-Carin och Bengt Tonnvik

Information från styrelsen
Detaljplan
Byggnadsnämnden fastställde ändrad detaljplan för kvarteret 
Fulufjället (Redbergskyrkan) vid sammanträde 21 mars. Den 
nya detaljplanen möjliggör en avstyckning och försäljning 
av våra lägenheter. Nu är det alltså upp till församlingen att 
bestämma hur vi vill gå vidare. Mer information kommer ...

Kyrkokonferensen
Vill du vara Redbergskyrkans ombud under Equmeniakyrkans 
Kyrkokonferens i Vårgårda 24-27 maj 2017? Hör i så fall av dig 
till ordföranden Birgitta eller Marie snarast.

Tips! Även om du inte är ombud finns det många samlingar att 
delta på. Programmet finns på Equmeniakyrkans hemsida.

Församlingsmöte 7 maj
Välkomna på Församlingsmöte söndagen den 7 maj, i samband 
med gudstjänsten.

Dagordning: 
• Beslut nummer två av det förslag på Stadgar och 

Församlingsordning som presenterades och beslutades på 
årsmötet.

• Ekonomi
• Uppföljning av Verksamhetsplanen

- Projekt Kyrksal
- Projekt Kök
- Planarbetet

• Övrigt

Fördelning av pengar till flyktingarbete
Internationella gruppen fick 80 000 kr från den ersättning 
som församlingen fick från Migrationsverket, att fördela 
till internationella flyktingarbeten. Beslut har nu fattats 
i gruppen om att summan delas lika mellan Diakonia och 
Equmeniakyrkans internationella arbete. Pengarna har skickats 
till projekt som stöder arbete bland flyktingar/krigsdrabbade i 
Mellanöstern främst i Syrien, Irak och Libanon.

Inbjudan till Böneringen

Församlingsboken
Vigsel:
Klara Holmin och Jacob 
Arvidsson vigdes i 
Redbergskyrkan den 1 april.  
De heter nu båda Holmin. 

Nya medlemmar: 
Elin Jambrén 
Ragnhild Jacobsson. Välkomna till församlingen

I anslutning till kyrkkaffet efter gudstjänsten den 14 maj, 
kommer vi att få tillfälle att vid kaffeborden prata kring temat 
Längtan. I höstas hade vi möjlighet att samtala om vår syn 
på församlingen och vad vi ville att församlingen skulle vara. 
Vid det tillfället framkom önskemål om att få fler liknande 
möjligheter till dialog framöver. Nu är det alltså dags igen och 
temat den här gången är Längtan, precis som rubriken för 2017 
i vår senast antagna verksamhetsplan. 

Vad längtar du efter i Redbergskyrkans församling, Vad tror du 
att andra längtar efter? 

Kom och dela dina tankar vid kaffebordet den 14 maj!

Dela din längtan – Dialogfika

Redbergskyrkans Unga
Vi kommer att ha en Trygga möten-kurs 30 maj som Equmenia 
vill att alla ledare inom barn och unga ska gå med jämna mellan 
rum. Kursen syftar till hur vi ska agera när det uppkommer 
känsliga situationer i vår verksamhet. VI har bland annat 
bjudit in kårer som ska vara med på sommarens scoutläger 
som återigen är på Åsengården i Vänga. Det blir scout- och 
tonårsläger i sommar, juni scoutläger, augusti tonårsläger. 

Helgen 22-23 april var Redbergskyrkans scouter på hajk vid 
östra långvattnet. Vi var totalt 18 personer. Med bra väder 
livliga scouter och bra fantasier gick detta fantastiskt. Vi började 
med att gå till Västra Långevattnet där vi tog lunch sedan till 
Östra Långevattnet där vi intog vindskydd. Några byggde eget 
vindskydd av presenning andra vad naturen kunde ge. Söndagen 
spenderades sedan i kyrkan på gudstjänst och scoutinvigning.   


