
Söndag 5 maj
11.00 Gudstjänst. Predikan Ida Tonnvik, Equmenias  
 ordförande. Sång av Amanda och Emilia Asp. 

18.00  Konsert med Kören och barnkören.

Onsdag 8 maj
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap.

Torsdag 9 maj
11.00	 Torsdagsträffen.	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal			
18.30	 Regional	träff	inför	Kyrkokonferensen.	

Lördag 11 maj
10.00 Arbetsdag. Både inne och ute. Fika och gemenskap. 

Söndag 12 maj
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Ledning  
 Inger Berndtsson. Sång av Leif Sunesson och  
	 Lisa	Magnusson.	Kyrkkaffe	med	Fair	Trade-fika.		 	
	 Dialogmöte	om	prioriteringar	inför	ombyggnad	och		
	 rekrytering

Onsdag 15 maj
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap.

Torsdag 16 maj
10.00	 Torsdagsträffen.		kl	10.00	Utfärd,	anmälan	till	Ulf		 	
 Atlestam, kostnad 300 kr. 

Söndag 19 maj
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Nattvard   

Onsdag 22 maj
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap.

Söndag 26 maj
11.00 Gudstjänst. Predikan Sten Högberg.  
 Församlingsmöte efter gudstjänsten. 

Onsdag 29 maj
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap.

Söndag 2 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. 

Måndag 3 juni
18.00 Gemensam sommaravslutning för körerna och  
 Redberg Welcome. Se notis på baksidan. 

Söndag 9 juni
11.00 Gudstjänst.  Pingstdagen. Predikan Ctefan  
 Brochmann. 

    Varje måndag       Tisdagar jämn vecka
  17.45 Barnkören övar        18.30 Scouter   
  19.00 Kören övar
  Sista övning 3 juni    

Livet består ofta av mellanrum. Vi 
befinner oss ofta mellan två resor, 

två högtidsdagar osv. Vi räknar ofta 
hur lång tid det är kvar till sommarlov 
och semestrar eller andra viktiga hän-
delser. Men vanligt 
är också att vi slås 
av hur fort det 
gick innan det där 
vi sett fram mot så 
länge bara är över. 
En sådan känsla 
kan fylla en med 
en stor tomhet.

Men tänk om 
det inte är över 
utan det väntar 
en fortsättning. 

Vi firade påsk nyligen men påskens 
händelse är inget övergående utan den 
fortsätter och vill ständigt visa fram 
mot nya möjligheter. 

När Jesus lämnade sina lärjungar i 
samband med himmelsfärden upp-
manade han dem att vänta till dess att 
de fick kraft att gå ut och vittna om 
honom. En bestämd tidsperiod var till 
ända men något nytt väntade. Uppma-
ningen från Jesus var med andra ord: 
Sörj inte det som har varit utan gör er 
beredda att ta emot det som väntar.

Hur hanterar vi våra mel-
lanrum? Ser vi tillbaka 
och sörjer det som har 
varit eller ser vi fram 
mot det nya som 
Jesus har i bered-
skap åt oss.
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Livets mellanrum

Roland Ernebro
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Omsorgsgrupper
29 april – 5 maj  Lila
6 maj – 12 maj  Turkos
13 maj – 19 maj  Brun
20 maj – 26 maj  Vit
27 maj – 2 juni  Röd

Ledighet och semesterplanering
Roland	Ernebro	är	tjänstledig	under	maj-juni.	Han	har	sedan	
semester under vecka 28 och vecka 30.
Ctefan	Brochmann	har	semester	under	veckorna	27-29	och	31-32.

Församlingsdialog om prioriteringar 
Hoppas	att	ni	förmedlat	era	synpunkter	kring	arkitekternas	förslag	
genom att svara på den utskickade enkäten. Söndag 12 maj ges 
tillfälle till dialog kring vad vi vill åstadkomma i församlingen med 
de	ekonomiska	ramar	vi	har	–	inte	bara	gällande	kyrksal	och	kök.	
Planen	är	att	vi	sedan	kan	fatta	beslut	vid	församlingsmöte	26	maj.

Regionmöte 9 maj inför kyrkokonferensen
Är du intresserad av vad som kommer att behandlas under årets 
kyrkokonferens?	Välkommen	till	träff	för	Region	Väst	i	Redbergs-
kyrkan	den	9	maj,	så	får	du	information	om	detta.

Ekonomirapport Q1 2019 
Under	årets	första	kvartal	har	vi	inga	direkta	avvikelser	beträf-
fande budgeterade utgifter, men gåvor och bidrag till församlin-
gen når inte upp till planerad nivå. Använd gärna möjlighet till 
autogiro, så blir givandet mer regelbundet.

Styrelsen

Information från styrelsenInspiration för gudstjänstledare
Det återstår en av vårens samlingar kring 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 21 maj	och	tiden	är	18.30-21.00
Hör gärna av dig till mig så att jag kan skicka texter att läsa in 
inför samlingen

Ctefan Brochmann

Konsert i kyrkan 5 maj 

Ekumeniska gudstjänster 

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

Denna sommar kommer vi ha ekumeniska gudstjänster i 
Härlanda	kyrkoruin,	tillsammans	med	Härlanda	församling	och	
Frälsningsarmén,	i	juni	och	augusti.	Vi	återkommer	med	datum	
i nästa församlingsbrev.

Till jordens yttersta gräns
Equmeniakyrkan	ordnar	en	utbildning	i	Mission	&	Församlings-
utveckling. Du behöver inte ha någon förkunskap om Equme-
niakyrkans	och	Equmenias	Internationella	Mission,	men	kursen	
vänder sig främst till dig som har en tillhörighet till någon av 
Equmeniakyrkans	församlingar	eller	ungdomsorganisationen	
Equmenia.
Studieåret	är	upplagt	på	följande	sätt:	5	lördagar	med	under-
visning	och	samtal	på	Södra	Vätterbygdens	folkhögskola	och	
en	studieresa	till	en	samarbetskyrka.	Preliminärt,	Ecuador.
Föreläsare	under	kursen	är	medarbetare	inom	Equmeniakyr-
kan,	Equmenia	och	Södra	Vätterbygdens	folkhögskola.
Läs	mer	på	equmeniakyrkan.se/utbildningspaketet

Arbetsdag i kyrkan 11 maj
Lördag den 11 maj är du 
välkommen på arbetsdag i 
kyrkan.	Det	blir	arbete	både	
inne och  ute. Fika till alla som 
kommer. 

Fairtrade Challenge 12 maj
Söndag den 12 maj deltar 
vi i Fairtrade Challenge i 
samband	med	kyrkfikat	
efter gudstjänsten.  
Läs mer om Fairtrade  
Challenge på  
www.fairtradechallenge.se		

Sommaravslutning RW 3 juni
Sommaravslutning för Redberg Welcome blir tillsammans 
med Barnkören och Kören måndag den 3 juni klockan 18. Då 
blir	det	förutom	sång	och	musik	även	god	mat	och	fika.	Alla	
hjärtligt välkomna! Redberg Welcome fortsätter sedan varje 
onsdagkväll	under	hela	sommaren.	Vi	träffas	kl	18:00	för	fika	
och	gemenskap,	kanske	gör	vi	någon	utflykt.	
Redberg Welcome kommer också att åka iväg på några  
heldagsutflykter	i	sommar


