
Den svenska försom-
maren är över oss 

i all sin ljuvlighet. Träden 
lyser ljusgröna, äppelträden 
står brudklädda, hägg och 
syrén strör väldoft omkring 
sig. I gräsmattorna breder 
maskrosorna ut sig som en 
hel vintergata av små lysande 
bloss.

Om kvällarna sjunger kol-
trasten så bedövande vackert att det svider 
i bröstet.

Men de flesta av oss går denna blomster-
tid till mötes med aktivitetströtta kroppar 
och stressfyllda sinnen. Och alltmedan vi 
hastar omkring för att hinna med allt det 
som ska göras innan sommaren kommer 

faller äppelträdets blomblad till marken. 
Medan vi sitter böjda över böcker och 
bokföring blir den vänliga grönskans rika 
dräkt både dammig och mörkgrön. Och 
medan vi otåligt väntar på sommaren i 
snabbköpskassor och sammanträdesrum 
nalkas obarmhärtigt augustinätternas 
svarta mörker.

Just i denna tid av stress och jäkt möter 
oss Jesusorden: Kom till mig, ni alla som 
är tyngda av bördor; jag ska skänka er 
vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som 
har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni 
finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt 
och min börda är lätt.

Bland alla måsten och ouppfyllda plikter 
dras jag till de orden som en mal till 
ljuset. 

Kom till mig, ni alla som är tyngda av 
bördor; jag ska skänka 
er vila... vila för er själ. 
Orden är för mig som en 
grönskande oas, en hem-
lighetsfull källa, --> 

Söndag 9 juni
11.00 Gudstjänst. Pingstdagen. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Birgitta Jäghem Löfving.

Onsdag 12 juni
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin 

Söndag 16 juni
11.00 Gudstjänst.  Predikan AnneMarie Svenninghed.   
 Ledning Margareta Hall.  

Söndag 23 juni
11.00 Gudstjänst. Johannes Döparen. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Lars-Olov Karlsson. Nattvard.

Onsdag 26 juni
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin 

Söndag 30 juni
11.00 Gudstjänst. Kallelsen till Guds rike Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Kerstin Ahlborg. 

Söndag 7 juli
11.00 Gudstjänst. Förlorad och återfunnen. Predikan   
 Roland Ernebro.

Söndag 14 juli
11.00 Gudstjänst. Att inte döma. Predikan Ahmad   
 Sarhangi.

Söndag 21 juli
11.00 Gudstjänst. Sänd mig. Predikan Roland Ernebro.   
 Ledning Birgitta Jäghem Löfving.  

Söndag 28 juli
11.00 Gudstjänst. Efterföljelse. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Nattvard.  

Söndag 4 augusti
11.00 Gudstjänst. Jesus förhärligas. Predikan Roland   
 Ernebro. 

Onsdag 7 augusti
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin

Söndag 11 augusti
11.00 Gudstjänst. Andlig klarsyn. Predikan Roland  
 Ernebro. 

Onsdag 14 augusti
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin 

Söndag 18 augusti
11.00 Gudstjänst. Goda förvaltare. Predikan Roland  
 Ernebro. Barnvälsignelse.  

Söndag 25 augusti
11.00 Gudstjänst. Nådens gåvor. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Nattvard. 

Söndag 1 september
11.00 Gudstjänst. Tro och Liv. Samlingssöndag.  
 Mer information kommer om denna dag

  Varje onsdag 
  18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Församlingsbrev sommar 2019

redbergskyrkan.se#5
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Gudstjänster och verksamheter 

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

 Att finna Gud i vilan

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

Fortsättning på nästa sida



Majsol ler när vi lämnar kyrkan med siktet inställt 
mot Ucklum. Där väntar Tomas Gunnarsson på att få 
välkomna oss till sitt ”Tingshus”. Detta gamla hus har 
med ålderns rätt sedan länge lämnat sitt tingsuppdrag 
och av Tomas istället fyllts med allahanda föremål. 
Huset är nu de många gamla tingens hus! Tomas 
berättar för oss medan vi dricker kaffe ur sköra pors-
linskoppar. Inga muggar här inte! Så går vi runt i huset 
och uppför trappan och överallt finner vi föremål att 
stanna upp vid och även om man så önskar bli ägare 
till.

Efter att ha promenerat upp till den 1000-åriga eken 
där enligt sägnen Carl Mikael Bellman spelade för 
Gustav III tackar vi för oss och styr västerut – mot 
havet. Vårt mål är nu Åh stiftsgård vackert belägen på 
en höjd med utsikt över Havstensfjorden. Här strövar 
vi runt i den naturfagra miljön och andas havsluft. 
Den väcker vår aptit, som snart mättas vid en god 
lunch.  
Vårt besök avslutas med en stilla stund i den lilla 
kyrkan. Stiftsgårdens präst Göran Olofsson berättar 
om verksamheten på gården och avslutar med en kort 
andaktsstund. Glada och tacksamma återvänder vi 
hem efter en utfärd, som infriade allt vi hoppats på.

Katy Byhem

På vårutfärd med Torsdagsträffen

Ekumeniska andakter i Härlanda kyrkoruin

Det blir ekumeniska sommarandakter i Härlanda kyr-
koruin också i år.

Fyra onsdagskvällar, 12 och 26 juni samt 7 och 14 
augusti får vi möjlighet att möta varandra från olika 
kyrkotraditioner. 

Det är Svenska kyrkan Härlanda, Frälsningsarmén och vi 
i Redbergskyrkan som delar på ansvaret och minst två av 
oss finns med i varje samling. Tiden är 18:30.

Ctefan Brochmann

 
 de viskar om en paradisisk frid och ro. 

Jag har bara lite svårt att hitta dit. 
Jag går så lätt vilse bland alla måsten, 
verkliga och inbillade. Jag glömmer så 
ofta att arbetet är en dygd, men vilan 
är helig.

Efter att Gud skapat hela detta vidun-
derliga kosmos vilade han. Och det var 
vilodagen som blev utvald och helgad 
framför de sex arbetsdagarna. Arbetet 
och aktiviteten är inte helig, men vilan. 
Se där, det var väl något för svensk 
frikyrklighet att fundera på.

Vila tycks vara något väldigt   viktigt. 
I Hebreerbrevet kan vi läsa: Vi däremot 
som har kommit till tro har fått gå in i 
den vila... (4:3) Ty att gå in i Guds vila 
är att vila ut från sina verk, såsom Gud 
vilade från sitt. (4:10) 

Det handlar om att finna Gud i vilan, 
att möta Gud i stillheten. Att finna 
vila från sina verk. Det inbegriper alla 
möjliga mänskliga verksamheter, på alla 
möjliga områden. Men mest handlar 
det väl om att ge upp sina mänskliga 
ansträngningar att nå rättfärdighet. Det 
finns nämligen inga genvägar till Guds 

rike, vare sig via laguppfyllelse, planer-
ingskommittéer eller andra samlingar. 
Vägen är Jesus: ingen känner Sonen 
utom Fadern, och ingen känner Fadern 
utom Sonen och den Sonen vill uppen-
bara honom för.

Därför säger han: Kom till mig, ni alla 
som är tyngda av bördor; jag ska skänka 
er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, 
som har ett milt och ödmjukt hjärta, så 
skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är 
skonsamt och min börda är lätt. 

Tänk om jag på något sätt kunde hitta 
vilan och kraften denna sommar ...

Fortsättning från första sidan

Ctefan Brochmann



Annonsörer

Allt du behöver inom  
kristen litteratur och musik

Västra hamng. 21  Tel 031-13 63 50

info@din-bok.se      www.din-bok.se

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665

Hälsning från Equmeniakyrkans konferens 2019

Årets Kyrkokonferens hölls i Jönköping under Kristi 
Himmelsfärdshelgen. Där deltog 683 ombud från 337 
församlingar. Förutom ombuden var det minst lika 
många som deltog i möten och förhandlingar utan att 
vara ombud. Vår församling representerades av Lars-Olov 
Karlsson och Karin Hultbrand. Dessutom syntes några 
andra församlingsmedlemmar och närstående i vimlet. 
Ordförande för förhandlingarna var Sofia Eklund från 
vår församling som, tillsammans med övriga presidiet, 
skötte sitt uppdrag på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Temat för årets konferens var Till 
jordens yttersta gräns med fokus på 
bibelläsning, internationellt arbete 
och klimat. Även om förhandling-
arna är intressanta så är det ändå 
programmet runt omkring som mest 
griper tag och dröjer sig kvar efteråt. 
Gudstjänster och seminarier spann 
på detta tema och ett storsemi-
narium kring Hållbarhet gav många 
nya tankar kring ett viktigt ämne. 
Klimat- och hållbarhetsfrågor lär vi 
återkomma till på både lokal och 
nationell nivå. 

Konferens innebär ju också fest och på torsdagskvällen 
inbjöds till Smålandsfest i Arenan, som ligger granne 
med Pingstkyrkan där förhandlingarna hölls. Där fick vi 
vara med om en riktig fest med mat, ostkaka, smålands-
bilder, kåseri, SVF:s storband, Astrid Lindgren-potpurri, 
familjen Glans och mycket mera. Allt var mycket välord-
nat och vi insåg nog lite till mans att ”innerst inne är vi 
alla smålänningar”.

Vad bestämdes då under förhandlingarna? Ett litet ax-

plock följer här: Kyrkokonferensen valde två nya regiona-
la kyrkoledare, André Jakobsson i Region Nord och Elin 
Alm i Region Väst. Konferensen antog den föreslagna 
rambudgeten för 2020, men gav kyrkostyrelsen i upp-
drag att vid nästa kyrkokonferens presentera en plan för 
hur budgeten ska komma i balans. En glädjande notering 
i protokollet var fem nya församlingsplanteringar, varav 
vår egen Räddningsklippan är en. Dessutom har Equme-
niakyrkan i enighet nu antagit sin första Kyrkohandbok 
någonsin.

Nio motioner hade inkommit och 
dessa behandlades på samtalstorget 
där många fick komma till tals innan 
beslut togs i plenum. Konferensen 
beslutade bland annat att ge kyrko-
styrelsen i uppdrag att agera för att 
Sveriges riksdag och regering beslutar 
om amnesti för de ensamkommande 
unga som idag bott i Sverige i minst 
två år. Vi beslutade att uppdra åt 
kyrkostyrelsen att på gudstjänst.se 
och i regelbunden kommunikation 
tillgängliggöra konkreta tips kring 
givandets teologi. Motionen om att 

upphäva beslutet om försäljning av missionshuset på 
Marstrand fick inget gehör hos konferensen, utan kyrko-
styrelsens beslut om försäljning kvarstår.

I söndagens ordinationsgudstjänst ordinerades 9 diakoner 
och 19 pastorer för tjänst inom Equmeniakyrkan. Tema 
för den gudstjänsten var Hopp utan gräns och detta 
fick avsluta årets kyrkokonferens. Nästa år möts vi till 
kyrkokonferens i Malmö. Ta chansen att vara med då!

Karin Hultbrand
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Vårterminen är snart till ända. När det gäller scoutledare 
så har vi hankat oss fram under våren, men fler ledare 
vore önskvärt.
Det finns tankar om start av en söndagsskola till hösten. 
Kanske något som kan locka mer folk till vår kyrka? Vi 
har också planer på en terminsuppstart på Åsengården. 
Trevlig sommar!

UR genom ordförande Emanuel Wigell Jambren

UR och scout

Omsorgsgrupper
10 juni – 16 juni Orange
17 juni – 23 juni Grön
24 juni – 30 juni Blå
1 juli – 7 juli  Indigo
8 juli – 14 juli Lila
15 juli – 21 juli Turkos
22 juli – 28 juli Brun
29 juli – 4 augusti Vit
5 augusti – 11 augusti Röd
12 augusti – 18 augusti Rosa
19 augusti – 25 augusti Orange
26 augusti – 1 september Grön

Den uppmärksamme har säkert 
noterat att  en ny figur rört sig i 
kyrkans närhet den senaste tiden. 
Just det, en robotgräsklippare har 
köpts in och den jobbar dagligdags 
på framsidan av kyrkan.   
Arbetstiden är 12-18 varje dag och 
den kommer inte att ta semester! 
Gräsklipparen är försedd med stöldskydd. 
Men den måste ju ha ett namn, och därför utlyses nu en 
NAMNTÄVLING. 
Mejla ditt förslag till kommunikation@redbergskyrkan.se 
Sista dag 15 augusti. Fint pris utlovas!

Ny arbetsvillig medarbetare 

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

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

Styrelsen har vid sina två senaste sammanträden arbetat 
främst med att förbereda de större frågor som varit 
ämnen för två församlingsmöten, först för samtal och 
därefter för beslut. Vi har tagit fram samtalsunderlag, 
tillsammans med arbetsgrupperna samlat in synpunkter 
och därefter förberett förslag till beslut inför försam-
lingsmötet 26 maj.

Vid församlingsmötet den 26 maj beslutades om ett 
nytt system för lås och larm, till en summa av max  
100 000 SEK. Mötet beslutade även att installera solcel-
ler enligt det förslag som låg, och detta oavsett om vi får 
statliga bidrag eller inte. Detta inkluderar alltså en liten 
risk om bidraget skulle utebli. Bidraget motsvarar ca  
80 000 SEK. Efter bidrag uppgår investeringen till ca 
340 000 SEK med en kalkylerad återbetalningstid på ca 
10 år. Församlingsmötet gav i uppdrag till arbetsgrup-
pen kring ombyggnaden att ta in mer detaljerade förslag 
och offert beträffande ombyggnad av kyrksalen. Fokus 
ska i första hand ligga på ramp, ambo, estradmarkering, 
ledstänger, och andaktsdel längst bak i salen. Frivillig-
insatser erbjöds för att klä om stolar till andaktshörnan 
samt att på prov dela en kyrkbänk eller två. Arbetsgrup-
pen fick också i uppdrag att ta in layout- och kostnads-
förslag från köksleverantörer beträffande dels inredning 
av befintlig köksyta, men också se på alternativ med 
utbyggnad. Eftersom de två sista besluten inte omfattar 
några egentliga ekonomiska beslut, enades mötet om att 
i nuläget inte sätta något beloppstak. Den diskussionen 
tas i nästa steg när vi har konkreta förslag att ta ställning 
till.

Styrelsen vill avvakta med rekrytering av ny medar-
betare tills vi har fått igång ett arbete där vi kan se ett 
behov av en anställd. Detta var också församlingsmötets 
mening och synpunkter framfördes om att vi behöver 
börja med att “rekrytera oss själva” innan vi kan anställa 
någon. Förslag framfördes om att ordna dialogtillfäl-
len om församlingens utveckling och framtid. Detta tar 
styrelsen med sig. Det finns många hoppfulla idéer, som 
också behöver arbetas med och spridas.

En konkret idé utifrån ovanstående tankar om rekry-
tering och församlingsutveckling är att församling och 
UR arrangerar ”Ny i stan-träffar” i början av höstter-
minen. Vi planerar att på olika sätt inbjuda studenter 
och andra nyinflyttade till Göteborg till samlingar där vi 
umgås , presenterar vår verksamhet och knyter kon-
takter. Nu behöver vi några som vill förbereda den här 
träffen/träffarna. Hör av dig till någon i styrelsen eller 
maila ordf@redbergskyrkan.se snarast.

Vi i församlingsstyrelsen vill nu önska er alla en riktigt 
fin sommar med tid för vila och avkoppling, och även tid 
och möjlighet till att fira gudstjänst antingen här hemma 
eller på annan ort.

Styrelsen genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar

Avlidna: Stig Carlsson den 19 maj i en ålder av 86 år.
Begravningen äger rum i Redbergskyrkan den 17 juni.

Församlingsboken

Roland Ernebro:  Hela juni samt v 28 och v 30
Ctefan Brochmann:  v 27-29 och v 31-32

Ledigheter för kyrkans anställda


