
Vi lever i påsktiden. Det omöj-
liga har hänt. Det som verkade 
sluta med ett stort nederlag 
vände till tidernas största seger. 
Livet har vunnit över döden.

Tror vi på det här? Då menar 
jag inte enbart om vi tror rent 
intellektuellt att uppståndelsen 
är ett historiskt faktum men 
lever vi som om det vore sant? 
Jag menar, vad kan vara omöjligt 
om döden är besegrad? Vilka 
drömmar och förhoppningar 
skulle inte kunna födas om vi 
har den utgångspunkten.

Drömmar blir inte alltid verk-
lighet, det vet nog alla. Men utan 
drömmar skulle inte mycket 
hända. Med sin död och upp-

ståndelse vill Jesus ge oss modet 
att drömma om nya himlar och 
en ny jord. Vågar du hoppas på 
att något nytt kan hända i ditt liv 
om det omöjliga redan har hänt?

Söndag 15 april
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro predikar. Lars-Olov   
 Karlsson leder gudstjänsten. Sång och musik av   
 Leif Sunesson och Lisa Magnusson.

Torsdag 19 april
11.00	 Torsdagsträffen:	Pengarna	talar	–	Personerna	på	 
 våra sedlar. Henrik Fransson

Söndag 22 april
11.00 Gudstjänst med nattvard. Ctefan Brochmann  
 predikar, Annki Mjörnheim leder gudstjänsten.   
 Sång och musik av Andreas Tengelin.

Torsdag 26 april
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus

Söndag 29 april
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann predikar,  
 Marie Brycke leder gudstjänsten.  Sång och musik   
 av Kerstin Strand och Katarina Torgersson.

Torsdag 3 maj
11.00	 Torsdagsträffen.	Vårfest	med	egna	förmågor

Söndag 6 maj
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro predikar,  
 Klara Holmin leder gudstjänsten.

Söndag 13 maj
11.00 Gudstjänst med nattvard Ctefan Brochmann, Malin  
 Sunnemar leder. Linnéa Smedman sjunger. 

Torsdag 17 maj
11.00	 Torsdagsträffen.	Vårutfärd

Söndag 20 maj
11.00	 Gudstjänst.	Per	Duregård	predikar,	Sång	av	Cathrin		
 Jonsson och Cecilia Josefsson

Söndag 27 maj
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann predikar. Sång och   
 musik av kören. 
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Mötet med människor centralt för Ctefan

Han har mött människor i kriminalvården, i 
sjömanskyrkan och i sjukhuskyrkan. Men inte 
arbetat så mycket i församling.  ”Jag hoppas 
kunna dra nytta av den erfarenhet jag samlat på 
mig och ge tillbaka församlingen”, säger vår nya 
pastor, Ctefan Brochmann.

Det är snart en månad sedan Ctefan Brochmann 
började som vår församlingsföreståndare. Privat är 
hans fasta punkt i Göteborg tills vidare ett lånat 
krypin på Hisingen. Men han har börjat sondera 
terrängen efter bostad i väntan på att hustrun Cai, 
som än så länge bor kvar i deras hem i Kalmar, ska 
hitta ett jobb i vår stad. De tre barnen är utflugna 
och huruvida hunden Niela ska flytta med till 
Göteborg är för tillfället ovisst. 

– Vi vet inte om det går att ha henne här om 
vi båda jobbar heltid, säger Ctefan och bläddrar 
ivrigt fram en bild i mobilen på en brunlockig 
hund som ser ut som en kungspudel men visar sig 
vara en irländsk vattenspaniel. 

En lantis från Småland
Resan hit har varit omväxlande. Ctefan började sitt 
liv i en by utanför Nässjö, på en gård med lite kor, 
hästar och smådjur, och sitt frikyrkoliv i ett åttkan-
tigt, numera kulturmärkt missionshus, i Esperyd. 

– Missionshuset byggdes 1876 och församlin-
gen grundades ett par år före Missionsförbundets 
bildande, säger han lite stolt. 

Vägen till pastorsutbildningen gick via ett år som 
ettåring inom SMU. Han tänkte bli ungdomsle-
dare men kände att det var pastor han var ämnad 
för - han hade fallenhet för att umgås med männi-
skor och tyckte om att leda gudstjänst. 

Besök på Härlanda gav mersmak
Men Ctefan blev ingen konventionell försam-

lingspastor. Det kan han skylla Pär Sandstedt i 
Majornas missionsförsamling för. När Ctefan hade 
tre praktikveckor var han med Pär på Härlanda 
fängelse. Han kände att det var vad han ville göra. 
Det resulterade i 13 år inom kriminalvården i 
Stockholm. 

Han hade alltid varit intresserad av mötet med 
människor, att få höra människors livsberättelse, 
att få förtroendet att närma sig och dela erfaren-
heter.  

– I kriminalvården lärde jag mig att se män-
niskan bakom historien. Det fanns alltid en orsak 
till att det blivit tokigt, en förklaring och även en 
sorg att det blivit som det blivit. I det mötet fick 
jag aldrig fördöma utan framhålla förlåtande och 
försoning. 

Ctefan säger att han alltid känt sig välkommen 
som en kyrkans man på fängelset. Men det gäller 
att möta de intagna som en medmänniska som vill 
lyssna, inte med ambitionen att predika evange-
lium. 

– Jag ser det som att kyrkan är på bortaplan och 
då får man respektera det som gäller där. Samtidigt 
har jag ju min tro, det är den som bär mig och det 
är svårt att förstå att man kan leva utan en gudstro.  
Det var jag öppen med och ville de veta mer om 
det berättade jag gärna. 

En Gudsman i sjukhuskyrkan
Samma hållning gäller i sjukhuskyrkan som varit 
Ctefans arbetsplats de senaste tio åren, i Kalmar. 
Här upplevde han att människor såg kyrka som 
kyrka, utan att fästa avseende vilken sort det var. 
Eller ens vilken religion. 

– Jag blev kallad Fader Ctefan av en patient med 
ursprung i Mellanöstern för det var hans vokab-
ulär. Och många muslimer brydde sig inte om att 



be att få en imam, även om det var viktigt att de 
skulle få den möjligheten. De sa ofta att 
de såg mig som ”en Gudsman”, säger 
Ctefan och fortsätter: 

– Det är viktigt att vi pratar 
mycket med varandra. Det är lätt 
att fokusera på det som som skiljer 
istället för vad som är förenar. 

Inemellan fängelset och sjukhuset 
hade Ctefan också några år i Sjö-
manskyrkan i Stockholm där han 
träffade sjöfolk, både aktiva och 
pensionerade sjöfarare. Som 
enda pastor bland dia-
koner fick han ofta för-
rätta dop, bröllop och 
begravningar. 

– Jag var också på 
kryssning till Åland 
var tredje vecka, 
främst för person-
alens skull. Det var 
mycket uppskattat  
eftersom det ofta 
inte fanns tid för dem att besöka kyrkan när de var 
i land. Ibland hände det ju också  
incidenter på båten och då var det bra att vi i  
Sjömanskyrkan var med. 

Lockad av Redbergskyrkans vision
Nu står Ctefan inför en ny fas. Han har som 57-
årig pastor med många år i yrket blott cirka fem 
års erfarenhet av församlingstjänst, som pastor i 
Mikaelikyrkan och föreståndare för Vårdkasekyr-
kan i stockholmstrakten. 

– Men jag har annat att bidra med. Jag kände 
när jag såg Redbergskyrkans annons att det 
verkade så trevligt, det finns en vision som visar 
på en församling som vill något.  Jag gillade inrik-
tningen och tror att jag med min erfarenhet kan 
bidra. Och även om jag säkert kommer känna mig 
”ny” ganska länge så tror jag att det här kommer 
bli väldigt bra, avslutar han. 

3 saker du inte vet om Ctefan Brochmann: 

1. Han tävlar inom sporten boule. ”Man är  
beroende av varandra i laget. Det handlar  
mycket om kommunikation och psykologi. 
Jag har redan hittat en klubb i Göteborg.”

2. Han är en inbiten brädspelare. Favoritspel är 
Dominion. ”Spel kräver att man håller hu-
vudet klart, hittar nya kreativa lösningar och 
vågar tänka i nya banor.” 

3. Han har tävlingsdansat – vals, wienervals, fox-
trot, quickstep och tango. ”Det har alltid varit 
viktigt för mig att ha sysselsättningar utanför 
kyrkan för att se annat och inte riskera att 
fastna i kyrkans värld. ”

Text: Katarina Hallingberg
Foto: Torbjörn Eklund

Mötet med människor centralt för Ctefan
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Den	28/3	hade	RU	sitt	årsmöte.	Där	valdes	bland	annat	Linnéa	
Englund in som ny ledamot i styrelsen. Övriga ledamöter är 
Daniel	Sunnemar	och	David	Engström.	Emanuel	Wigell	Jam-
brén	sitter	kvar	som	ordförande.	Det	totala	antalet	medlemmar	
i equmenia redberg är nu 42 stycken.

Scoutaktiviteterna	har	börjat	igen	efter	påsklovet.	Vi	samlas	ca	
20 personer på tisdagar, ca 14 scouter och resterande ledare.

Från och med nu fram till till sommaren har vi våra samling-
ar	utomhus,	med	några	få	undantag.	Vi	planerar	att	åka	till	
Åsengården på scoutläger 16-20 juni tillsammans med ca 10 
andra kårer från regionen.

CaféKafé fortsätter på torsdagarna med varierande deltagaran-
tal. 

Ledarna	har	varit	på	sin	andra	del	i	kursen	“Växa	som	ledare”	
som	equmenia	har.	Tonårslägret	Swim	Out	West	planeras	att	
äga	rum	den	9-13	augusti	på	Västkustgården.	

Barnkören har som vanligt sina övningar på måndagar där 
antalet är 18 stycken.

Linnéa Smedman

Nu är städinstruktionerna och städmateria-
let i kyrkan uppdaterat! Målet är att det ska 
vara enkelt, hygieniskt och ergonomiskt att 
städa våra gemensamma lokaler, och det ska 
förhoppningsvis uppdateringen leda till. 

Den	8	maj	bjuds	de	sammankallande	i	
omsorgsgrupperna in till en information-
sträff.	Instruktionerna	för	vilket	material	
som	används	till	vad	finns	även	uppsatta	
i städförråden. Hör gärna av dig redan nu 
med eventuella frågor till  
klara.holmin@gmail.com.  

Klara Holmin

Nya städinstruktioner
Församlingsmöte 

Efter gudstjänsten den 8 april hölls ett församlingsmöte för att 
ta	beslut	nummer	två	beträffande	den	motion	som	lades	fram	
vid årsmötet den 4 mars. 

Motionen rörde ett förtydligande av församlingens stadgar 
när	det	gäller	“§4	Röstning	i	församlingsmöte”.	Efter	att	såväl	
årsmötet som församlingsmötet röstat bifall till motionen, har 
paragrafen	nu	fått	följande	lydelse:

§ 4 Röstning i församlingsmöte

Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller 
frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller 
upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom 
eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 
majoritet. Vid lika röstetal bordläggs frågan till nästa möte.

Beslut fattas i öppen omröstning om inte stadgarna annat anger 
eller om mötet annat beslutar i en viss fråga. Omröstning ska 
ske slutet om minst en röstberättigad medlem begär det.

Varje medlem har rätt att lämna en skriftlig reservation mot ett 
beslut, vilken förs till protokollet.

Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställn-
ingsvillkor eller andra frågor där jävssituation kan uppstå. De är 
heller inte valbara till styrelse och valberedning.

I	samband	med	detta	möte	informerades	också	församlingen	
om att AnneMarie Svenninghed fortsätter sin tidigare deltids-
tjänst som omsorgspastor under april månad.

Nyvald styrelse

Vid	årsmötet	fick	styrelsen	för	församlingen	en	ny	samman-
sättning,	bestående	av	Ida	Arvidsson,	Inger	Berndtsson,	Birgitta	
Jäghem Löfving, Lars-Olov Karlsson, Rangela Kolback, Malin 
Sunnemar	och	Lars	Vennman.

Vi	har	nu	kommit	igång	med	vårt	arbete	och	fördelat	ansvar	
och arbetsuppgifter inom gruppen. Som ordförande tackar jag 
för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete. Om du 
vill framföra något till styrelsen och inte har möjlighet att göra 
detta personligen, går det bra att maila till ordf@redbergskyr-
kan.se

Birgitta Jäghem Löfving

Omsorgsgrupper
16 april – 22 april  Rosa
23 april – 29 april  Orange
30 april – 6 maj  Grön
7 maj – 13 maj  Blå
14 maj – 20 maj  Indigo
21 maj – 27 maj  Lila
28 maj – 3 juni  Turkos

Styrelsen informerar

Pastorer: 
Roland Ernebro, 031-16 32 45, ernebro.roland@gmail.com
Ctefan Brochmann, ctefan@redbergskyrkan.se

Omsorgspastor:
AnneMarie Svenninghed, 0705-44 26 29.  
annemarie@redbergskyrkan.se

Ungdomsledare: 
Linnéa Smedman, 0735-25 29 59, linnea@redbergskyrkan.se

Redaktion:	Kerstin	Strand,	Katarina	Hallingberg	och	Torbjörn	
Eklund. Manusstopp 25 maj.  
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Församlingsboken
Avliden: Svea Höglund 7 mars 2018.  
Begravningsgudstjänst i Redbergskyrkan 2 maj klockan 12.00.
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