
Ibland har de allra minsta mirak-
len den största betydelse. Följande 
händelse vittnar om Guds närvaro 
och deltagande i den till synes, minst 
viktiga angelägenhet. Om styrkan som 
finns i bönen och om värdet av att 
som vuxen ta på sig bar-
nets glasögon och se saker 
utifrån dem. 

Det är tisdag och klockan 
är ungefär halv sju. Jag står 
på kyrktorget och väntar på 
att scouterna skall storma in 
genom dörrarna till kyrkan. 
Så småningom kommer 
de in i värmen och börjar 
hänga av sig sina kläder, 
men en av dem går direkt 
fram till mig: ”Linnéa har du sett min 
scoutskjorta? Den är helt borta, jag hit-
tar den inte någonstans!”

Frågan var inte ny, jag visste att den 
var borttappad och hade letat efter 
den. Jag talade om för scouten att jag 
hade letat och att om den hade funnits 
i kyrkan så hade den troligtvis kommit 
fram. Hon måste helt enkelt lagt ifrån 
sig den på någon annan plats. Under 

den inledande andakten sa jag några 
ord om bön. Jag talade om varför man 
ber, vad man kan säga i sin bön och så 
gav jag några exempel på var jag brukar 
be någonstans. Sen frågade jag om det 
fanns någon i gruppen som hade något 

särskilt de ville att vi skulle be för 
tillsammans. Någon ville att vi skulle 
be för fortsatt fin gemenskap i scout-
gruppen, en annan för att det skulle 
bli fint väder. En tredje för att hennes 
scoutskjorta skulle komma fram. Så, vi 
bad för det.

Kvällen hade flutit på bra, vi hade 
som vanligt haft roligt och skrattat 
tillsammans. När klockan passerat 

åtta och scouterna försvunnit genom 
dörrarna gick jag in på kontoret för att 
samla ihop mina saker när scoutledar-
Daniel kommer in genom dörren. 
”Kolla va jag hittade i förrådet!” sa han 
och sträckte fram en scoutskjorta. Det 
var den borttappade scoutskjortan han 
hade i handen. Jag blev så glad över 
att den kommit fram att jag bestämde 
mig för att gå förbi scoutens hus och 
lämna skjortan redan samma kväll. Det 
var mamman till scouten som öppnade 
när jag ringde på och när jag räckte 
fram skjortan möttes jag av ett stort 
leende. ”Så bra att den kom fram, hon 
kommer bli så glad.” Jag frågade lite 
trevande om hennes dotter hade talat 
om att vi bad just för detta tidigare 
på kvällen? Det hade hon inte gjort, 
men jag såg i mammans 
ögon att hon förstod 
vad som hänt. Sedan 
vände hon sig om och 
ropade uppför trap-
pan ”Hanna kom ned 
och se, du har fått 
bönesvar!” 

Söndag 11 mars
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro. sång och   
 musik av familjen Mårdsjö

Torsdag 15 mars
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus. Bibelsamtal

Söndag 18 mars
11.00 Gudstjänst. Installation av Ctefan Brochmann.  
 Tomas Hammar medverkar. Musik av kören. 

Torsdag 22 mars
11.00	 Torsdagsträffen:	Tankar	inför	Stilla	veckan,	 
	 AnneMarie	Svenninghed	

Söndag 25 mars
11.00 Gudstjänst. Nattvard. Predikan Roland Ernebro.  
	 Daniel	Sunnemar	leder.	

Onsdag 28 mars
18.00 Årsmöte för Redbergskyrkans unga. 

Torsdag 29 mars
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus. Bibelsamtal
19.00 Getsemanestund med nattvard

Fredag 30 mars
11.00	 Långfredagsgudstjänst.	AnneMarie	Svenninghed,		 	
 Ctefan Brochmann

Söndag 1 april
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Marie   
 Börtin Hultström leder.  

Torsdag 5 april
11.00	 Torsdagsträffen:	Visor	i	vårens	tid.	Roland	Svantesson

Lördag 7 april
09.00	 Arbetsdag	i	Redbergskyrkan.	Se	notis	på	baksidan.	

Söndag 8 april
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann.  
	 Lars	Vennmann	leder	
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Gudstjänster och verksamheter 

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

”Bara den som vandrar nära marken, kan se dina under Gud”

Linnéa Smedman
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Kyrkans anställda

CaféKafé	har	haft	fem	träffar	sedan	årsskiftet.	Deltagarantalet	
har	varierat	mellan	5-10	st	varje	gång.	Klockan	17.00	börjar	vi	
med	att	baka	kvällens	fika	och	vid	18	öppnar	Caféet.	Välkom-
men	att	vara	med	i	en	skön	gemenskap!	

Den 28 mars har vi årsmöte. 

Den	äldre	scoutpatrullen	har	varit	på	vinterhajk	i	de	många	mi-
nusgraderna. Platsen för hajken var hemma hos Peter Karlbom 
och det blev en mycket lyckad och strålande solig helg. 

Redbergskyrkans	församling	hade	sitt	årsmöte	4	mars.	 
Förhandlingarna	leddes	av	Sofia	Eklund	och	Jacob	Holmin.	
2017	var	ett	innehållsrikt	år	för	Redbergskyrkan,	vilket	
framgick	av	verksamhetsberättelsen.	Verksamhetsplan	och	
budget	antogs	för	2018.	Motion	om	en	ändring	av	försam-
lingens stadgar och där antogs förslaget från motionärerna. 
Två	av	ledamöterna	i	styrelsen	avtackades,	Marie	Börtin	Hult-
ström	och	Mikael	Virtanen.	Ny	styrelse	valdes,	Birgitta	Jäghem	
Löfving,	ordförande,	Ida	Arvidsson,	Malin	Sunnemar,	Rangela	
Kolback	samt	nyval	av	Inger	Berntsson,	Lars-Olov	Karlsson	och	
Lars	Vennman.	Nytt	för	2018	är	att	ett	verksamhetsråd	valdes.		

Pastorer: 
Roland	Ernebro,	031-16	32	45,	ernebro.roland@gmail.com
AnneMarie	Svenninghed,	0705-44	26	29.	 
annemarie@redbergskyrkan.se

Ctefan	Brochmann,	ctefan@redbergskyrkan.se

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

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

Församlingens årsmöteRapport från UR och scout

Sofia Camnerin 24-25 feb
24	-	25	februari	fick	vi	
besök	av	Sofia	Camner-
in.	Vi	fick	på	lördag	em	
höra när hon berättade 
om hur livet är med ett 
barn i behov av särsklit 
stöd.   

Omsorgsgrupper
12 mars – 18 mars  LIla
19 mars – 25 mars  Turkos
26 mars – 1 april  Brun
2 april – 8 april  Vit
9 april – 15 april  Röd
5 mars – 11 mars  Rosa

Lördagen	7	april	9.00	–	13.00.	En	dag	med	arbete	och	gemen-
skap.	Arbetsuppgifter	ute	och	inne.	Var	med	hela	dagen	eller	
några	timmar.	Vi	bjuder	på	fika.

Förvaltnngsrådet

Arbetsdag i Redbergskyrkan

Många	är	osäkra	på	hur	man,	som	besökare	till	Redbergskyr-
kan,	skall	parkera.	En	ny,	och	förhoppningsvis	tydligare,	PARK-
ERINGSINFORMATION	finns	nu	på	kyrkans	entrédörr.

LÄS	INFORMATIONEN	NOGA	och	följ	anvisningen	så	blir	de	som	
hyr	parkeringsplats	störda	så	lite	som	möjligt.

Om	någon	har	frågor	eller	klagar,	hänvisa	dem	till	Ragnar	 
Carlson	tel.	0708	55	48	97

Parkering vid kyrkan 

Varje	onsdagkväll	har	vi	minst	en	ansvarig	volontär	som	bl.a.	
ska hålla i trådarna under kvällen och se till att alla blir sedda 
och att de som lagar mat har det de behöver. Man ansvarar 
även	för	att	det	finns	någon	som	lagar	mat	kommande	vecka.	
För	att	underlätta	ansvaret	så	har	vi	nu	fyra	fasta	sopprecept	
som	används	om	inga	andra	idéer	finns.	Ingredienser	till	sop-
porna	köps	in	via	internet	och	levereras	ca.	en	gång	i	månaden	
till kyrkan. På så sätt behöver man inte bekymra sig för vad 
som	ska	lagas	eller	vem	som	ska	köpa	in	varorna.	

Vi	har	provat	detta	några	veckor	nu	tycker	att	det	funkar	bra.

Så	nu	finns	snart	inga	ursäkter	kvar	att	inte	komma	och	vara	
med	i	gemenskapen!	

Välkommen	du	också!

Mat med Redberg Welcome


