
Mannen på gatan blir helt vild, 
när Jesus rider in i Jerusalem 

på en åsna. Han rycker ner kvistar 
från palmerna och viftar med dem, 
och så ropar han ”Hosianna!” för allt 
vad lungorna orkar. Han tar av sig sin 
mantel och lägger den framför åsnans 
fötter. Han är kanske 
inte så religiös, men 
han är en sann jude, 
och han hatar romarna 
som ockuperat hans 
land. Och han känner 
till de heliga skrifterna, 
så han vet att det talas 
om en Messias som ska 
befria, en som är större 
än till och med David.

Och nu kommer han på en åsna. Då 
är saken klar! Alla känner till vad pro-
feten Sakarja skriver: ”se din konung 
kommer till dig, ödmjuk och ridande 
på en åsna”.

Han väntar sig en ny kung som ska 
driva ut inkräktarna, den nya Messias.

Men hur blir det egentligen?
Åsnan är mer en symbol för Guds 

fredsrike och Messias väg går inte till 
kungatronen utan rakt i döden för att 
vi alla skall få segra över död och synd.

Har vi förstått hur det hänger ihop, 
eller har vi också förstått fel som man-
nen jag berättade om?

Snart är det påsk 
och vi får höra berät-
telserna igen. Ge oss 
klokhet och vishet att 
förstå …

Onsdag 3 april
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 4 april
11.00	 Torsdagsträffen.	Visor	i	vårens	tid.	Roland	Svantesson

Söndag 7 april
11.00 Gudstjänst. Predikan Göran Bjerhem.   
 Ledning Cai Brochmann. Musik Christina  
	 Sunnergren	och	Lennart	Tönnäng.

Onsdag 10 april
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 11 april
11.00	 Torsdagsträffen.	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal			

Söndag 14 april
11.00 Gudstjänst. Palmsöndagen. Predikan Roland  
	 Ernebro.	Ledning	Lars	Vennman.	Sång	Peter	Olsson.		

Onsdag 17 april
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 18 april
19.00	 Skärtorsdag.	Ctefan	Brochmann.	Nattvard.	

Fredag 19 april
11.00	 Långfredagen.	Gudstjänst.		Predikan	Ctefan	 
 Brochmann. 

Söndag 21 april
11.00	 Påskdagen.	Gudstjänst.	Predikan	Roland	Ernebro.		 	
	 Ledning	Ctefan	Brochmann.	Sång	av	kören.			

Onsdag 24 april
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 25 april
11.00	 Torsdagsträffen.	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Lördag 27 april
12.00	 Bibliodrama,	se notis på baksidan.

Söndag 28 april
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann.	Ledning		 	
	 Christina	Persson.	Sång	av	Ida	Arvidsson.	Nattvard.	

Onsdag 1 maj
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 2 maj
11.00	 Torsdagsträffen.	

Söndag 5 maj
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ida	Tonnvik,	Equmenias	 
	 ordförande.		

18.00  Konsert med kören och barnkören

    Varje måndag       Tisdagar jämn vecka
		17.45	 Barnkören	övar								18.30	Scouter		 
		19.00	 Kören	övar
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Gudstjänster och verksamheter 

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

På väg in i Jerusalem

Ctefan Brochmann
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Omsorgsgrupper
1 april – 7 april  Orange
8 april – 14 april  Grön
15 april – 21 april  Blå
22 april – 28 april  Indigo
29 april – 5 maj  Lila

Vid	församlingens	årsmöte	3	mars	valdes	en	styrelse	som	nu	har	
startat	sitt	arbete	inför	det	nya	verksamhetsåret.	Några	ledamöter	
kvarstår	från	den	tidigare	styrelsen	och	två	nya	ledamöter	har	
tillkommit.	Birgitta	Jäghem	Löfving	fortsätter	som	ordförande	i	
styrelse	och	församling	och	styrelsen	har	även	konstituerat	sig	och	
fördelat	poster	och	ansvarsområden.
Vid	första	ordinarie	styrelsesammanträdet	beslutades	att	bevilja	
Roland	Ernebro	tjänstledigt	i	två	månader	under	våren	(maj-juni).	
Roland	har	för	avsikt	att	använda	tjänstledigheten	för	sitt	skri-
vande.	
En	viktig	fråga	som	styrelsen	har	att	ta	ställning	till	inom	den	
närmaste	tiden	är	att	prioritera	de	stora	frågor	av	ekonomisk	art	
som	finns	på	planeringsstadiet.	Dessa	frågor	är	nyrekrytering	av	
medarbetare,	solceller,	nytt	lås-	och	larmsystem	samt	ombyggnad	
av	kyrksal	respektive	kök.	Olika	arbetsgrupper	arbetar	med	dessa	
frågor	för	att	bereda	dem	inför	styrelserekommendation	och	
församlingsbeslut.	Styrelsen	kommer	att	presentera	förslag	kring	
prioritering	vid	ett	församlingsmöte 12 maj.	Då	får	församlingen	
möjlighet	att	få	information	och	komma	med	synpunkter.	Beslut	
kommer	därefter	att	tas	vid	församlingsmöte 26 maj.
Årets	kyrkokonferens	hålls	i	år	i	Jönköping	under	Kristi	Himmels-
färdshelgen.	Vår	församling	kommer	att	representeras	av	styrelse-
ledamöterna	Lars-Olov	Karlsson	och	Karin	Hultbrand.

Styrelsen

Information från styrelsenInspiration för gudstjänstledare
Roland	och	jag	har	planerat	två	kvällar	i	vår	då	vi	ska	prata	om	
gudstjänsten	utifrån	vår	handbok.	Både	gudstjänstledare	och	
andra	intresserade	är	välkomna.	
Hur	kan	vi	göra	med	våra	gudstjänster?	Vad	vill	vi	med	våra	
gudstjänster?	
Utifrån	handbokens	fyra	”flöden”	samtalar	vi.	Vi	har	bjudit	in	
gudstjänstledare	men	är	du	intresserad	av	våra	gudstjänsters	
utformande	så	är	du	välkommen.	Det	betyder	inte	att	du	måste	
bli gudstjänstledare.
Tisdagen den 23 april och tisdagen den 21 maj och tiden är 
18.30-21.00
Hör	gärna	av	dig	till	Roland	eller	mig	om	du	vill	vara	med	så	att	
vi	kan	skicka	lite	material	att	läsa	in.

Ctefan Brochmann

Avlidna: Åke Wernung den	22	februari	i	en	ålder	av	93	år.
Begravningen	ägde	rum	i	Redbergskyrkan	den	22	mars.

Församlingsboken

Bibliodrama
Bibliodrama	är	ett	sätt	att	upptäcka	och	utforska	bibeltexter	
inte	bara	med	hjärnan	utan	med	hela	kroppen	och	även	ta	
hjälp	av	andras	erfarenheter	och	uttryck.	Det	är	ett	lekfullt	sätt	
att	komma	till	nya	djup	i	texter.	Bibliodrama	är	inte	bibeldrama	
som	ska	spelas	upp	för	någon.	Det	bästa	sättet	att	förstå	vad	
detta	är,	är	att	prova	på.	Jag	och	Cai	har	båda	arbetat	med	att	
leda	bibliodrama	och	skulle	gärna	vilja	ge	möjlighet	för	fler	att	
upptäcka detta arbetssätt.
Den	27	april	kommer	vi	att	erbjuda	ett	tillfälle.	12.00	–	16.00	
i	Redbergskyrkan.	Det	kostar	50	kr	och	det	går	till	att	fixa	fika	
och	lite	förbrukningsmaterial.
”I	krukmakarens	hus”	kallar	vi	detta.	Texten	är	en	del	av	kom-
mande	söndagens	texter.	Jeremia	18:1-6.
Anmälan	till	mig	på	telefon	eller	mail	senast	den	25	april.	
Välkommen	att	pröva	något	nytt.

Ctefan Brochmann

Fest med Räddningsklippan
Den	24	mars	på	eftermiddagen	var	vi	inbjuda	att	fira	med	
vår	dotterförsamling.	Dels	hade	det	precis	varit	”Nowrooz”,	
persiskt	nyår,	dels	hade	Ahmad	fyllt	år		och	dels	firade	vi	att	
församlingen	fått	en	moderförsamling.	Vi	firade	gudstjänst		
som	även	sändes	ut	till	vänner	i	Iran	och	Afghanistan.	Sara	
talade	och	Ahmad	översatte	så	att	alla	skulle	förstå.	Det	fanns	
många	gäster	med	från	olika	håll.	Bland	annat	Tomas	Hammar,	
regional	kyrkoledare	för	Equmeniakyrkan,	församlingsherden	
i	Björkekärrs	församling,	Svenska	kyrkan,	gäster	från	Alingsås	
och	Sävedalen	och	många	fler.

Vi	åt	sedan	gott	tillsammans	och	fick	även	möjlighet	att	prata	
med	människor	vi	inte	träffar	i	vanliga	fall.

Det	känns	riktigt	roligt,	stimulerande	och	utmanande	att	vi	tagit	
detta	beslut	och	vi	har	har	nog	en	hel	del	att	lära	av	varandra.

Konsert i kyrkan 5 maj 
Vernissage – John Marou

Den 5 maj kl 18.00 är	du	välkommen	på	konsert	med	kyrkans	
båda	körer	–	kören	och	barnkören.	Det	vill	du	inte	missa.	

Den	11	mars	var	det	vernissage	i	kyrkan,	John	Marou	visade	
upp	sina	tavlor.		Utställningen	pågår	till	8	april.	


