
Jag ägnade vintern åt att längta 
till våren och våren åt att längta till 
sommaren. Nu är det september och 
bara en tidsfråga innan jag börjar 
längta till advent. När jag utbildade 
mig frågade människor vilket 
yrke jag längtade till och när 
jag väl började arbeta undrar 
människor vad jag skall göra 
härnäst. Och samma underliga 
logik pågår på många områden 
i livet. Många av oss har en 
uppfattning om att längtan är 
positivt och driver oss framåt 
mot nästa mål – men gör den 
verkligen det?

Längtan kan låsa och kapsla 
in en person eller ett sammanhang. 
Om längtan framåt blir ett självän-
damål, där vi hela tiden försöker längta 
efter det som vi tror förväntas av oss, 
blir den bara ett tomt skal. Så som 
längtan efter utbildning när alla andra 
utbildar sig, längtan efter barn för att 

andra verkar längta efter det eller läng-
tan efter det som andra församlingar 
verkar längta efter. Hela livet blir ett 
enda långt maraton för att passa in i 
omgivande normer och förväntningar.

Jesus längtar efter oss människor och 
oss som församling. Hela bibeln är full 
av Guds sökande efter våra gåvor och 
vår innersta längtan. I Johannesevange-
liet 4:14 kan vi läsa:  
”Men den som dricker av det vatten 
jag ger honom, blir aldrig mer törstig.

Det vatten jag ger blir en källa i 
honom, med ett flöde som ger evigt 
liv”. Om vi på allvar skulle våga 
försöka förstå vad det innebär att 
aldrig mer behöva vara törstiga, vad 
skulle då hända med oss själva och vår 
församling?

Det kanske är först när vi stannar 
upp, lyssnar till oss själva och varandra, 
som vi på allvar kan förstå vår läng-
tan och Guds eviga längtan efter oss 
människor? Kanske handlar det också, 
bildligt talat, om att våga leva sitt liv 
med öppna händer inför livets verkliga 
mening. Rasmus på luffen konstat-
erade ungefär det med orden: 

”låt därför livet bära med 
sig vad det vill, och låt 
mig vara stark nog att ta 
emot vad det bjuder”.

Söndag 2 september
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro. 

Torsdag 6 september
11.00	 Torsdagsträffen:	I	hetaste	laget.	 
 Så minns vi sommaren 2018.

Lördag 8 september
09.00 Arbetsdag i kyrkan. Se notis på baksidan.   

Söndag 9 september
11.00	 Samlingsgudstjänst	med	nattvard.	Ctefan	Brochmann			
	 Sång	och	musik	av	kören.	Församlingsmöte	och	lunch

Torsdag 13 september
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus.	Bibelsamtal

Söndag 16 september
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann.	

Torsdag 20 september
11.00	 Torsdagsträffen:	Nehemja,	profet	i	Bibeln.			 
 Villy Holmberg

Söndag 23 september
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann

Torsdag 27 september
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus.	Bibelsamtal

Söndag 30 september
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Torsdag 4 oktober
11.00	 Torsdagsträffen:	Glimtar	från	Kongo							 
	 Lars-Olov	Karlsson

Söndag 7 oktober
11.00 Gudstjänst. Predikan Ola Rikner
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Vet Du vad Du längtar efter?

Linnéa Smedman
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Kyrkans anställda

I	sommar	har	RU	varit	representerade	på	två	läger.	Mellan	16-
20 juni var scouterna på Åsengården i Vänga. Dramatiskt väder 
präglade	vårt	läger.	Eldningsförbudet	försvårade	våra	matlag-
ningsmöjligheter	de	första	dagarna	men	efter		ett	par	regniga	
dagar	kunde	vi	börja	elda	igen,	som	sig	bör	på	ett	scoutläger.	
Trots	väderförhållandena	så	hade	vi	ett	fantastiskt	läger	och	
ledarna	var	imponerade	över	scouternas	uppehållande	humör	
hela	lägret.	Tonårslägret	Swim	Out	West	ägde	rum	10-13	
augusti	och	även	detta	var	ett	läger	med	dramatiskt	väder.	Men	
mellan	storm	och	hagelskurar	kom	solen	fram	och	värmde	oss.	
Med	på	lägret	fanns	ca.	30	personer	och	dagarna	bestod	av	
bibelstudium,	mat,	lek	och	bad.	Lägret	skapade	en	fin	gemen-
skap	med	god	sammanhållning,	mycket	tack	vare	dess	mindre	
storlek. 

Under	höstterminen	kommer	scouterna	att	hålla	igång	verk-
samheten	varannan	tisdag,	detta	pga	av	förändrade	ledarsitu-
ationer.	Vi	startar	den	4/9	kl.	18.30-20.00.

Tonårsverksamheten	CaféKafé	startar	torsdagen	den	6/9	kl.	
18.30	och	pågår	sedan	varje	vecka.	

Barnkören	börjar	sjunga	igen	från	och	med	den	3/9.	

Konfirmationssamarbetet	startar	i	september,	först	och	främst	
med	en	informationsträff	den	5/9	i	Rambergskyrkan.	 
Läsningen kommer sedan att pågå fram till maj 2019. 

En	liten	semester	i	skön	natur.	Så	upplevde	deltagarna	i	
Redberg	Welcomes	sommarläger	de	fyra	riktigt	sommarvarma	
dagarna	i	slutet	av	juni,	berättar	Maggan	Hall.	

	 –	Vi	var	runt	25	personer	på	Equmeniakyrkans	vandrarhem	
på	Bohus	Björkö,	ett	jättefin	plats.	Vi	delade	upp	oss	på	matlag	
som	stod	för	måltider	och	diskade	de	olika	dagarna.

Hon	berättar	att	förmiddagarna	ägnades	åt	samtal.		Man	utgick	
då	från	de	yrken	och	arbetsplatser	alla	representerade,	pratade	
om	utbildning	och	möjligheter	att	få	jobb.	På	eftermiddagarna	
var	det	promenader,	bad,	fotboll	och	på	kvällarna	musik,	lekar,	
spel	och	pussel.

 – Det var ett väldigt trevligt läger som uppskattades både av 
deltagarna	och	oss	ledare.	Det	blev	fina	samtal	och	man	kom-
mer	så	nära	varandra	när	man	tillbringar	mer	tid	tillsammans,	
säger	Maggan.	

Varje	onsdag	kl	18	under	hösten	ordnas	matlagning/soppa.	

Pastorer: 
Roland	Ernebro,	031-16	32	45,	ernebro.roland@gmail.com	
Ctefan	Brochmann,	076	028	7467,	ctefan@redbergskyrkan.se

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

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

Redberg WelcomeRapport från UR och scout

Omsorgsgrupper
3 september – 9 september Rosa
10 september – 16 september Orange
17 september – 23 september Grön
24 september – 30 september Blå
1 oktober – 7 oktober  Indigo
8 oktober – 14 oktober  LIla

Lördagen	8	september	9.00	–	13.00.	En	dag	med	arbete	och	
gemenskap.	Arbetsuppgifter	både	inne	och	ute.	Var	med	hela	
dagen	eller	några	timmar.		Vi	bjuder	på	fika.	

Förvaltningsrådet

Arbetsdag i Redbergskyrkan

Nya	hyresgäster	–	SPF	Ullevi	har	valt	att	förlägga	sina	
medlemsmöten	i	våra	lokaler	fr	o	m	augusti	månad.	Dessutom	
har	vi	fått	förfrågningar	från	flera	andra	intresserade.	Roligt	att	
så många trivs i våra lokaler. 

Den	7	oktober	samlas	församlingens	styrelse	och	UR	till	en	 
eftermiddag	och	kväll	med	gemensamma	samtal.	Ett	tillfälle	
där	vi	får	tid	att	fördjupa	oss	i	frågor,	som	inte	annars	hinns	
med	på	ordinarie	styrelsemöten.

Information från styrelsenHar	du	någon	gång	funderat	på	hur	det	skulle	vara	att	sjunga	
solo eller i en liten grupp på en gudstjänst i kyrkan men aldrig 
vågat	ta	steget	att	verkligen	göra	det	eller	det	har	kanske	bara	
inte	blivit	av.	Kanske	har	du	aldrig	ens	tänkt	tanken	på	att	just	
du kan delta i gudstjänsten med ditt instrument eller din sång. 

Men,	vi	söker	ständigt	efter	nya	personer	som	kan	medverka	
i	musikdelen	av	gudstjänsten	och	det	finns	många	obokade	
tillfällen	söndagarna	framöver.

Det	kan	kännas	nervöst	när	man	inte	testat	att	sjunga/spela	
inför	andra	tidigare,	men	av	egen	erfarenhet	kan	jag	säga	att	
gudstjänster	är	de	bästa	tillfällena	att	pröva	sin	vingar	för	förs-
ta	gången	och	det	är	alltid	uppskattat	av	gudstjänstbesökarna!	

Känner	man	att	man	skulle	behöva	tips	eller	hjälp	på	sånger,	
noter	mm,	så	finns	det	flera	som	kan	hjälpa	till,	det	är	bara	att	
fråga.	Man	är	alltid	välkommen	att	fråga	mig	om	hjälp.	

Så	skulle	du	vara	intresserad	att	delta	så	får	du	gärna	höra	av	
dig till mig eller Roland. 

Ida Arvidsson

Spela och sjunga på gudstjänst

Söndag	9	september	är	det	Samlingssöndag,	då	vi	bjuder	in	till	
förlängd	gemenskap	i	anslutning	till	gudstjänsten.	Vi	passar	
även	på	att	hålla	församlingsmöte,	där	styrelsen	kommer	att	
ge	information	om	pågående	aktiviteter.	Vi	får	också	möjlighet	
att	äta	lunch	tillsammans.	Varmt	välkommen	till	denna	upptakt	
inför	hösten.	

Samlingssöndag 9 sept

Barnvälsignelser
16	juni:	Noah	Göte	Söderberg.	Son	till	Ulrika	Söderberg
Officiant	var	Anders	Norlander
8	juli:	Naomi	Chifra	Alma	van	Veelen.	Dotter	till	Anna	Blomgren	
(numera	van	Veelen	Blomgren)	och	Herman	van	Veelen.
Officiant	var	Ctefan	Brochmann

Nya medlemmar
Cai	och	Ctefan	Brochmann	inflyttade	från	Västerportkyrkans	
församling,	Kalmar

Församlingsboken


