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Gudstjänster och verksamheter 

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

Genom död till liv

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

Precis så lyder det övergripande 
temat på påsknatten. Och frågan 

om död och liv är minst sagt aktuell 
över hela världen just nu. Ett litet 
virus får hela världen att darra. Det 
ena landet efter det andra skärper 
restriktionerna och vi får en känsla 
av att hela världen är i krigstillstånd. 
Och visst är det viktigt att vi hejdar 
dess framfart. Ändå finns det sådant 
som är viktigare än all död och fara 
som det pratas om.
Som kristen är Livet det centrala och 

vägen dit går genom döden. Att Jesus 
dör och uppstår för att vi alla ska 
kunna få del av det eviga livet är just 
den vägen. Och påskens berättelse 
talar om detta varje år. Det är en vik-
tig påminnelse. Även om vi i år inte 
har samma möjlighet att uppleva det 
tillsammans i vår kyrka. Men kyrkan 
är något större är själva byggnaden. 
Kyrkan är Guds och Gud finns hos 

alla som tror på att vägen till livet går 
via döden. 
Detta kan göra oss trygga och vi kan 

vila i och lita på att Gud bär oss också 
genom detta svåra.
Vi behöver också varandra både för 

att hjälpa varandra och för att påmin-
nas om detta som Gud har gjort för 
oss. Då är det bra att finns sätt att 
umgås när vi inte kan vara fysiskt 
nära varandra. Telefon, mail och 
vanliga brev är väldigt bra nu. Och 
ibland får vi också vara varandras föt-
ter och armar.

Låt oss glädjas åt att Kristus har 
uppstått för oss och hjälp till att 
påminna varandra om detta!

Då kom Jesus emot dem och hälsade 
dem, och de gick fram, grep om hans 
fötter och hyllade honom. 
Men Jesus sade till 
dem: ”Var inte 
rädda”. (ur påsknat-
tens evangelium)

Söndag 12 april 
11.00 Påskandakt i Redbergskyrkan. Ctefan Brochmann
 Vi som är friska och inte är i någon riskgrupp  
	 samlas	till	ett	enkelt	påskfirande.	Vi	håller	avstånd 
 och respekterar myndigheternas rekommendationer. 
Efter	denna	samling	tar	vi	paus	i	vårt	gudstjänstfirande	i	kyr-
kan	under	resten	av	april.	Vi	hoppas	att	vi	kan	samlas	igen	3	
maj	om	situation	så	tillåter.

Under april gör vi ett par digitala hälsningar med förinspelade 
sånger och texter.  Första sänds på påskdagen 11.00 på  
www.redbergskyrkan.se och på vår facebook-sida.   

Gudstjänster på nätet, TV och radio
Några	tips	på	andra	sätt	att	fira	gudstjänst	och	dela	kris-
ten	gemenskap,	under	denna	tid	när	vi	uppmanas	att	hålla	
fysisk distans.
Equmeniakyrkan	har	två	digitala	satsningar	igång:	Kyrkkaffe	
med	Lasse	Svensson	där	kyrkoledaren	samtalar	med	olika	
gäster	om	aktuella	frågor	och	Vårt	dagliga	bröd:	dagliga	
eftermiddagsandakter från Equmeniakyrkans olika regioner. 
Equmeniakyrkan har också samlat en lista på församlingar 
som	just	nu	syns	lite	extra	på	nätet.	 
www.equmeniakyrkan.se/aktuellt/live-sandningar/

 
Betlehemskyrkan i Göteborg	sänder	gudstjänst	live	varje	
söndag	klockan	11.00	och	flera	kvällar	i	veckan	har	de	
livesändningar	med	olika	teman,	till	exempel	Brittas	vardag-
srum	och	instagramsändningar	för	konfirmander.	Dessutom	
har de en poddcast med bland annat predikningar som de 
säger	just	nu	är	extra	välfylld.	 
www.betlehemskyrkan.se
Också Saronkyrkan	sänder	gudstjänst	live	söndagar	11.00.	
Före	gudstjänsten,	10.30,	har	de	God	morgon	Barnkyrkan.	 
www.saron.se
Sveriges television	sänder	gudstjänster	varje	söndag,	både	
i	vanlig	TV	(SVT2	klockan	10)	och	på	SVT	play,	där	gudstjän-
ster	från	senaste	halvåret	finns	att	se.	På	påskdagen	sänder	
SVT2	dessutom	Frikyrkans	musikunder,	kl	11.00,	“om	svensk	
musikhistoria från frikyrkans scen /…/ till dagens artister 
med	rötter	i	andlig	musik.	“
Sveriges radio	har	gudstjänst	i	P1	söndag	11.03	och	på	SR	
play.	Dessutom	sänder	de	morgonandakt	på	vardagsmorg-
nar 05.45.
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Samtal och praktisk hjälpScouterna kör på – utomhus

Omsorgsgrupper
6 april – 12 april Indigo
13 april – 19 april Lila
20 april – 26 april Turkos
27 april – 3 maj Brun

Kyrkans anställda
Pastorer: 
Ctefan Brochmann, 076-028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se. 
Måndagar är Ctefans lediga dag. 25-26 april ledig helg.

Roland Ernebro, 031-16 32 45, ernebro.roland@gmail.com

Redaktion:	Kerstin	Strand,	Katarina	Hallingberg	och	Torbjörn	
Eklund. Manusstopp 27 april.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Den	29	mars	förrättade	Räddningsklippan	dop	i	Red-
bergskyrkan.	Flera	hjälptes	åt	med	att	fylla	dopgraven	
med	vatten	och	6	personer	lät	sig	döpas.	

För	att	uppdatera	församlingens	register	behöver	vi	få	
in	aktuella	telefonnummer	och	e-postadresser.	Hör	av	
dig	om	du	har	nya	uppgifter!	Har	du	avslutat	ditt	fasta	
abonnemang?	Meddela	det	också.	Hör	av	dig	till	kom-
munikation@redbergskyrkan.se.	Om	du	inte	vill	maila,	
kan	du	ringa	till	Rangela	Kolback	0704-88	29	10

Dopförrättning 

Stöd insamlingen till solcellerna! Märk insättningen med 
SOL. Målet för insamlingen är 100 000 kronor och hittills 
har det kommit in 50 000 kronor. Swisha till Redberg-
skyrkan 123 238 91 87 eller bankgiro 281-8565
Nu	när	solen	kommer	fram	börjar	solcellerna	producera	
rikligt med elektricitet. Sen de installerades har de fram 
till	8	april	producerat	över	4,2	megawattimmar	varav	
mars	stod	för	1,8.	Högsta	toppeffekt	var	den	4	april	med	
drygt	18	kilowatt	(av	22,5	möjliga)

Har	du	läst	ut	alla	böcker	hemma,	och	kan	inte	gå	ut?	Då	
kan	det	vara	läge	att	upptäcka	bibliotekets	digitala	tjän-
ster	–	inte	bara	böcker	utan	också	film,	musik,	tidningar	
och	språkkurser.	Den	ordinarie	begränsningen	i	antal	lån	
per	månad	är	borttagen	just	nu.	På	www.goteborg.se/
bibliotek	under	Låna	digitalt	finns	information	om	hur	
man gör.

Den	7	mars	vi	fick	besök	av	Lutherska	missionskyrkans	
kör	som	framförde	konserten	Leva.	Vi	tackar	för	en	fan-
tastisk	kväll	med	sång	och	musik	samt	fika	efteråt.	

Vill	du	ha	hjälp	med	handling	eller	liknande	för	att	min-
ska	sociala	kontakter	och	spridning	av	viruset?	Hör	gärna	
av	dig	till	pastor	Ctefan	Brochmann	(kontaktuppgifter	
nedan)	så	kan	vi	hitta	någon	lösning.	 
Du	är	även	välkommen	att	höra	av	dig	om	du	vill	samtala	
med någon. 

Ctefan Brochmann

Barnscouterna fortsätter att ses så länge skolorna håller 
öppet.	Utomhus	förstås!	
Under	dessa	tider	är	scouting	en	perfekt	aktivitet	för	den	
uttråkade.

Solen skiner på solcellerna

Låna böcker 

Körkonsert den 7 mars

Uppdatering medlemsregister

Torsdagsträffen ändras

Torsdagsträffen	blir	tordagskontakten	tillsvidare.	 
Träffas	inte	i	kyrkan	utan	håller	kontakt	via	telefon,	varje	
torsdag kl 11.00 

Redberg Welcome

Redberg	Welcome	håller	samlingar	som	vanligt,	alla	
onsdagar klockan 18.00. 


