
Är det över nu eller är det 
nu det börjar? Den frå-

gan kan man ställa sig ibland 
och inte minst när sommaren 
håller på att gå över i höst. En 
del av oss tänker med saknad 
på varma och soliga semester-
dagar tillsammans med släkt 
och vänner. För andra känns 
det skönt att få gå in i den 
vanliga vardagslunken igen. 
Folk är hemma och man vet 
vad som händer.

Oavsett vad vi tycker om livets växlingar 
är det något som ingen undgår. Frågan  

är hur vi hanterar dem. Har vi vårt fokus 
på det som varit eller på vad som ska 
komma? Och inte minst, finns den fasta 
punkten mitt i allt det föränderliga?

I Hebreerbrevet 13:8 står det: 
”Jesus Kristus är densamme, igår, 
idag och i evighet”. För många har 
det blivit en fast grund att stå på 
oberoende av vad som tar slut och 
vad som börjar. Med det funda-
mentet har människor gått vidare 
och antagit nya utmaningar, så låt 
oss göra detsamma inför det år som 
väntar. 

Söndag 25 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Sång Cecilia  
 Josefsson och Cathrine Johnsson. Nattvard. 

Söndag 1 september
11.00 Samlingssöndag. Välkommen på förlängd gudstjänst  
 som inkluderar lunch, samvaro och aktiviteter med  
 anknytning till Equmeniakyrkans temaår Till   
 jordens yttersta gräns. Vi börjar klockan 11 som  
 vanligt och håller på till ca 15. Roland Ernebro   
 predikar, Ctefan Brochmann leder och kören sjunger!

Tisdag 3 september
09.00 Praktiskt arbete i kyrkan. Fika och gemenskap. 

Torsdag 5 september
11.00  Torsdagsträffen. Det hände i somras – vi träffas och  
 minns. 

Söndag 8 september
11.00 Gudstjänst. Friheten i Kristus. Predikan Östen  
 Sundell. Ledning Lars-Olov Karlsson.

Torsdag 12 september
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus – bibelsamtal 

Lördag 14 september
10-13  Arbetsdag i kyrkan. Fika och gemenskap.

Söndag 15 september
11.00 Gudstjänst. Bibliolog Ctefan Brochmann. Ledning   
 Anna-Carin Tonnvik.  

Tisdag 17 september
09.00 Praktiskt arbete i kyrkan. Fika och gemenskap. 

Torsdag 19 september
11.00  Torsdagsträffen. ”Spelhåla” 

Söndag 22 september
11.00 Gudstjänst. Enheten i Kristus. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Lars Vennman. Nattvard. 

Torsdag 26 september
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus – bibelsamtal 

Söndag 29 september
11.00 Gudstjänst. Änglarna. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Margareta Blomgren. 

Tisdag 1 oktober
09.00 Praktiskt arbete i kyrkan. Fika och gemenskap. 

Torsdag 3 oktober
11.00  Torsdagsträffen. “En resa tvärsöver.” Ulf Atlestam.

Söndag 6 oktober
11.00 Gudstjänst. Döden och livet. Predikan Roland  
 Ernebro. Ledning Kerstin Ahlborg. Nattvard. 

Varje måndag  Tisdagar udda vecka  
  17.45 Barnkören övar 18.30 Scouter 
   Startar 2 sep  

  19.00 Kören övar 
 Startar 26 aug 

  Varje onsdag 
  18.00  Redberg Welcome – matlagning och gemenskap
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Jesus Kristus är densamme, igår, idag och i evighet

123 238 91 87

Roland Ernebro
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Scouterna startar 27 augusti och träffas sedan varannan vecka. 
UR genom ordförande Emanuel Wigell Jambren

Ungdomsrådet 

Omsorgsgrupper
26 augusti – 1 september Grön
2 september – 8 september Blå
9 september – 15 september Indigo
16 september – 22 september Lila
23 september – 29 september Turkos
30 september – 6 oktober Brun

Får vi presentera ElFrida? Det är hon 
som står för klippningen av kyrkans 
gräsmattor. Sitt stolta namn har hon fått 
av Ingela Wennman som därmed vann 
namngivningstävlingen. Grattis Ingela! 
Hur tänkte du när du föreslog namnet?
– Jag tänkte på “el” som hjälper till så att det blir en frida’  för 
den som annars skulle slitit med att dra runt en gräsklippare. 
Dessutom blir det frid eftersom den nästan inte låter något. 
Och så var det viktigt att hitta ett kvinnonamn. 
Ingela får ett fint pris och tack från oss alla!

Vinnaren i namntävlingen 

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

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 25 september.  
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Församlingsmöte 27 oktober 2019
Alla församlingsmedlemmar kallas härmed till försam-
lingsmöte 27 oktober i direkt anslutning till söndagens gud-
stjänst.

På agendan står främst fyllnadsval av ledamöter till försam-
lingens styrelse. För att vår bank ska anse att styrelsen är “be-
hörig att fatta beslut gentemot tredje man”, får vi inte ha några 
vakanser. Så du som kan tänka dig att vara med i församlingens 
styrelse, är varmt välkommen att höra av dig till någon i val-
beredningen – Maggan Hall eller Fredrik Johansson – så snart 
som möjligt på margareta.hall@edu.partille.se. Om du vill veta 
mer om vad detta uppdrag innebär, kontakta ordförande  
Birgitta Jäghem Löfving eller någon annan i styrelsen på  
ordf@redbergskyrkan.se 

Ekonomi
Första halvåret 2019 har inte inneburit några större över-
raskningar ur ekonomisk synvinkel. Att gåvor till församlingens 
verksamhet mer och mer kommer via Swish och bankgiro, och 
mindre via kontanter, är en trend som håller i sig. Elkostnader-
na fortsätter tyvärr att vara höga och vi hoppas att vår satsning 
på solceller på sikt ska påverka situationen i positiv riktning.

Solceller på taket
För närvarande pågår ett arbete med att installera solceller på 
kyrkans tak – i linje med beslut vid församlingsmöte tidigare 
i år. I samband med detta arbete utförs också en nödvändig 
reparation av själva taket. Satsningen på solceller är ett led 
i församlingens vilja och ambition att arbeta med miljö och 
hållbarhet i åtanke – även när det gäller vår fastighet.

Extra insamling
Efter dialog vid församlingsmötet i maj, har vi påbörjat plan-
eringen av en speciell insamling av pengar, som bidrag till de 
ekonomiska satsningar vi beslutat om, bland annat installation 
av solceller. Välkommen att bidra till insamlingen redan nu! 
Mer information kommer.

Ombyggnadsprojekt
Arbetsgruppen för ombyggnadsprojekten kyrksal och kök, 
behöver ytterligare någon deltagare. Hör av dig till Marie 
Börtin Hultström på marie.bortin@gmail.com för att anmäla 
ditt intresse. 

Styrelsen informerar

Barnvälsignelse: 
Manne Holmin, son 
till Klara och Jacob 
Holmin, framburen 
till välsignelse den 
18 augusti i Red-
bergskyrkan. Offici-
anter Per Duregård 
och Roland Ernebro.

Vigsel: Elin 
Blomgren och Niklas 
Helgegren gifte sig 
den 27 juli i Säve 
kyrka. Officiant var 
Annica Lindahl.  
De heter numera  
Helgegren.

Avliden: Siw Axelsson den 27 juni i en ålder av 92 år.

Nytt om medlemmar och vänner

Det är mycket som ska planeras i en kyrkas verksamhet. Just 
nu och en tid framöver skulle vi behöva lite extra hjälp med 
att planera in sång- och musikinslag i gudstjänsterna. Skulle 
du kunna ha lite tid över för att hjälpa till med detta? Konkret 
innebär det att kontakta sångare och musiker och boka in 
medverkan på gudstjänster. 
Vi efterlyser även dig som själv vill medverka med sång eller 
musik i samband med gudstjänster.
Kontakta Roland Ernebro för ytterligare info.

Sång och musikmedverkan
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