
När visan påstår att julen varar fram 
till påsk kommer genast påminnelsen 
om att detta inte är sant. Mellan de 
två högtiderna med glädje och fest 
finns det en tid då vi ställs inför svåra 
men viktiga och avgörande frågor. Vi 
påminns om att ingen seger kan 
vinnas i den här världen utan 
kamp och strid.

Striden vi har 
att utkämpa 
handlar ofta om 
att vi måste avstå 
från något som 
vi ser som viktigt 
och angeläget för 
att nå dit vi önskar 
komma.

Jesus kom till den här världen med 
uppdraget och viljan att besegra all 
ondska. Men för att kunna nå det 
målet måste han avstå från både  
himmelsk glans och jordisk ära. 
 

Vilka mål vill vi nå och vad är vi be-
redda att avstå för att nå dit: Det är två 
frågor som kan vara värda att fundera 
över i tiden mellan högtiderna.

Söndag 3 mars
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Kärlekens  
 väg. Ledning Ann-Christine Mjörnheim. Sång av   
 kören. Församlingens årshögtid med årsmöte.  

Onsdag 6 mars
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 7 mars
11.00	 Torsdagsträffen:	“Stundom	varning,	stundom	tröst”		
 – tankar utifrån profeten Jeremia. Roland Ernebro

Söndag 10 mars
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann,	 
 Prövningens stund. Ledning Lars-Olov Karlsson.  
 Nattvard. 

Onsdag 13 mars
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 14 mars
11.00	 Torsdagsträffen.	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Söndag 17 mars
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Roland	Ernebro,	Den    
 kämpande tron. Ledning Margarta Blomgren. 
	 Sång:	Kerstin	Strand,	Teresa	Wiesler,	Karin	Carlson,		
 Katarina Torgersson.

Onsdag 20 mars
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap 

Torsdag 21 mars
11.00	 Torsdagsträffen:	Bibelutställning	i	Krokslättskyrkan

Söndag 24 mars
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Ledning 
 Kerstin Ahlborg. Sång och musik av Lina  
	 Brandström	med	flera.			

Onsdag 27 mars
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 28 mars
11.00	 Torsdagsträffen.	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal			

Söndag 31 mars
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Ledning   
 Anna-Carin Tonnvik.

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 Ctefan Brochmann.   
 Ledning Cai Brochmann. Musik Christina  
 Sunnergren och Lennart Tönnäng.

  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” 

Däremellan kommer fastan ...

Roland Ernebro

123 238 91 87
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Omsorgsgrupper
4 mars – 10 mars  Brun
11 mars – 17 mars  Vit
18 mars – 24 mars  Röd
25 mars – 31 mars  Rosa
1 april – 7 april  Orange

Beslut i frågan om att vara moderförsamling
Vid	församlingsmötet	den	3	februari	fattade	församlingen	enhäl-
ligt beslut om att tacka ja till förfrågan om att bli moderförsamling 
till den persisktalande gruppen Räddningsklippan. Ansökan om 
bidrag	från	Equmeniakyrkan	har	godkänts,	och	nu	börjar	planerin-
gen av det kommande arbetet tillsammans med företrädarna för 
Räddningsklippan.	Vi	tror	att	detta	blir	ett	givande	samarbete	för	
alla	parter.		Från	och	med	den	10	mars	kommer	gruppen	att	fira	
gudstjänst	här	i	Redbergskyrkan	på	söndagseftermiddagar.	Ledare	
för gruppen är Ahmad och Sara Sarhangi.

Vi	gläds	över	detta	och	ser	fram	emot	en	spännande	fortsättning.	
Mer information kommer i nästa församlingsblad. Ta gärna med 
Räddningsklippan i era förböner.
Status ersättningsrekrytering
Den	av	styrelsen	tillsatta	rekryteringsgruppen	har	sammanställt	
sitt	arbete	kring	inventering	av	behov	av	ny	medarbetare,	och	
presenterat	detta	för	styrelsen.	Innan	beslut	fattas	i	frågan	behövs	
ytterligare	dialog	med	församlingen.	Styrelsen	återkommer	i	
denna fråga.

Status ombyggnad kyrksal och kök
De anlitade arkitekterna presenterade sina förslag för försam-
lingen	vid	ett	möte	i	Redbergskyrkan	den	28	februari.	Försla-
gen	kommer	att	finnas	för	påseende	i	kyrkan	under	en	period	
framöver. Mer information kommer att ges vid årsmötet 3 mars.

Styrelsen

Information från styrelsenInspiration för gudstjänstledare
Jag och Roland har planerat tre 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.
Torsdagen den 28 mars, tisdagen den 23 april och tisdagen 
den 21 maj och tiden är 18.30-21.00
Hör	gärna	av	dig	till	mig	eller	Roland	om	du	vill	vara	med	så	att	
vi kan skicka lite material att läsa in.

Ctefan Brochmann

Rapport från UR och scout
Den gångna veckan deltog nio medlemmar på vårt årsmöte. Alla 
fick	ta	del	av	både	årsrapport	och	marängsviss.

Ekonomin är god. Medlemsavgiften i föreningen är på 200 kronor 
per år. Frågan om kommunala bidrag till föreningar diskuteras 
fortfarande	på	riksnivå,	så	där	vet	vi	inget	ännu.

Vi	har	fått	nytillskott	i	år	både	i	form	av	ledare	och	deltagare.	
Under	2018	hade	vi	ca	12	scouter	varje	samling.

Vi	har	för	tillfället	scout	varannan	tisdag	jämn	vecka,	men	ingen	
tonårsverksamhet.

Barnkören samlas på måndagar och dit kommer ca 15 barn. Fika 
finns	under	tiden	barnen	övar	för	föräldrar	och	övriga	som	vill	fika.

Granförsäljningen	var	även	i	år	en	god	affär.	

Född: Aron Sunnemar den 29 januari. Bror till Nils och son till 
Malin och Daniel Sunnemar.

Nytt om medlemmar och vänner

Avlidna: Ingrid Ahlborg den 18 februari i en ålder av 93.
Begravningen	äger	rum	i	Redbergskyrkan	den	15	mars.

Församlingsboken

Konstutställning av John Marou
Under	fyra	veckor	visas	John	Marous	expressiva	målningar	på	
Redbergskyrkans	kyrktorg.	John	Marou		har	ett	långt	konstnär-
skap	bakom	sig,	och	när	han	blev	kristen	förändrades	fokus	i	
bilderna. Måleriet blev ett sätt för konstnären att själv tränga 
djupare	in	i	vem	Gud	är,	men	också	att	påverka	människors	sin-
nen	på	ett	positivt	sätt.	Välkommen	till	vernissage	och	 
invigning måndagen den 11 mars kl. 19.00.

Arbetsdagar på Bobergsgården
Bobergsgården	bjuder	in	till	arbetsdagar	4	–	6	april.
Arbete ute och inne inför sommaren. Gården bjuder på mat 
och	boende.	Man	kan	delta	3,	2	eller	1	dag.	Intresserad	–	hör	av	
dig	till	Rangela	Kolback,	0704-88	29	10.

De	tre	före	detta	distriktsgårdarna	Bobergsgården,	Sjöviks-
gården och Åsengården drivs av föreningen Tre gårdar. Fören-
ingsstämma för Tre Gårdar hålls lördagen 13 april på Sjöviks-
gården.	Läs	mer	på	www.tregardar.se


