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Gudstjänster och verksamheter 

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

När livet inte blir som vi har tänkt oss ...

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

Så börjar en av våra nyare psalmer 
i psalmboken. Och precis så 

känns det just nu. Vi har planerat, 
längtat till denna vår, längtat till allt 
som ska komma. Längtat att träffa 
folk och få möta varandra på olika 
sätt. Och så blir det så här. Vi blir 
sittande hemma, isolerade från var-
andra. En del av oss arbetar hemifrån 
så mycket vi kan, andra får ge sig ut 
i en stad som är lite mer folktom än 
vanligt. Möten sker ofta via olika 
webkanaler. Kontakter sker via mail, 
telefoner och ibland också via vanliga 
brev.
Vi får mycket mer tid att vara 

hemma. Det är frestande att säga att 
mycket är inställt. Men är det det? 
Är det inte istället omställt. I denna 
situation öppnar sig nya vägar, nya 
möjligheter att göra på annat sätt. 
Men också möjlighet att få tid för sig 

själv nu när vi inte kan eller ska vara 
så mycket ute bland folk. Tid då vi 
kan läsa en bok istället, tid då vi kan 
reflektera, tid då vi kan be, tid att ta 
kontakt med någon som man annars 
inte brukar ta sig tid för att göra.
Ur kriserna kan något nytt gott 

växa fram. Precis som Livet växer ur 
döden. Det är ju Påskens stora tema.
Ur ensamheten kan också en annan 

gemenskap växa fram. En gemenskap 
med den levande Guden och med 

människor på distans. Det gäller att 
ställa om, inte ställa in.

”Om hoppets Gud får bära oss 
igenom, kan trots allt något nytt få 
växa fram.”   
(ur När livet inte blir 
som vi har tänkt oss, 
P&S 841, Ylva Egg-
ehorn )

Söndag 3 maj 
11.00 Söndagsandakt i Redbergskyrkan  
 Vägen till livet 
 Ctefan Brochmann, Marie Börtin Hultström 

Söndag 10 maj 
11.00 Söndagsandakt i Redbergskyrkan 
 Att växa i tron 
 Ctefan Brochmann, Lars Vennman

Lördag 16 maj 
10-14 Arbetsdag i Redbergskyrkan 

Söndag 17 maj 

11.00 Söndagsandakt i Redbergskyrkan  
 Bönen 
 Ctefan Brochmann, Christina Persson

Söndag 24 maj 
11.00 Söndagsandakt i Redbergskyrkan 
 Hjälparen kommer 
 Roland Ernebro, Birgitta Jäghem Löving

Söndag 31 maj 
11.00 Söndagsandakt i Redbergskyrkan  
 Den heliga Anden 
 Ctefan Brochmann, Inger Berndtsson 

Söndag 7 juni 

11.00 Söndagsandakt i Redbergskyrkan  
 Fader Son och Ande 
 Ctefan Brochmann 

Vi som är friska och inte är i någon riskgrupp samlas. Vi 
håller avstånd och respekterar myndigheternas rekom-
mendationer. Det blir en kortare gudstjänst än vanligt och vi 
avstår från kyrkfika under denna period.

Vill du som inte kan vara med att vi ska be för något så hör 
av dig till mig, Ctefan, via mail eller telefon, så tar vi med 
det i vår förbön. Det går även att be för sådant som du ej vill 
att vi nämner. Alltså på samma sätt som vikta lappar i vår 
böneskål.

För dig som inte kan eller ska delta hänvisar vi till radio och 
tv, samt andra kyrkors websändninger. Länkar till dessa finns 
på Equmeniakyrkans hemsida. https://equmeniakyrkan.se/
aktuellt/live-sandningar/

Vi kommer också att lägga upp någon hälsning från Red-
bergskyrkan på vår hemsida och Facebooksidan, så titta in 
där någon gång.
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Ombyggnad kökStyrelsen informerar

Omsorgsgrupper
27 april – 3 maj Brun
4 maj – 10 maj Vit
11 maj – 17 maj Röd
18 maj – 24 maj Rosa
25 maj – 31 maj Orange
1 juni – 7 juni Grön + Räddningsklippan

Kyrkans anställda
Pastorer: 
Ctefan Brochmann, 076-028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se. 
Måndagar är Ctefans lediga dag. 23-24 maj ledig helg.

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

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

I söndags startade Equmeniakyrkans insamling för det 
nationella arbetet. Det finns presenterat på Equmenia-
kyrkans webb. 
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/tvaellertre/
Samtidigt startade en bönekedja som också finns pre-
senterad på samma sida. Här kan du se att Andreaskyr-
kan i Stockholm ber för Redbergskyrkan och att vår för-
samling ska be för församlingen Brofästet i Färjestaden 
på Öland. Församlingen Brofästet är en pionjärförsam-
ling som bildades 2007. 
  

När det är jobbiga tider och mycket känns tråkigt så är 
det fantastiskt befriande att planera och tänka positivt på 
framtiden. Just nu är vi mitt uppe i planering av ombygg-
nad för köket. Hantverkare är bokade, tidplanen är satt och 
nu hoppas vi också på hjälp från så många som möjligt.
Vecka 34, 17-23, augusti så startar vi med rivning, demon-
tering och tömning av kök. Här behöver vi hjälp med kofot, 
bära ut till släpen, tömma köket, montera IKEA-skåp och 
stommar mm.
Vecka 35, 24-30, augusti så startar byggarna, med vår hjälp, 
att montera väggar, dörrar, tak och golv. Här behöver vi fort-
satt hjälp med skåpmontering, städning och röjning samt 
diverse snickarhjälp.
Vecka 36, 31 augusti-5 september, färdigställer vi, målar 
och monterar köket. 
Vecka 37 är för reserv och kan säkert komma att behövas.
Söndag den 13 september är det höstupptakt och invig-
ning av köket. Vilket gott kyrkkaffe det kommer att bli 
denna söndag! 
Alla har säkert varit med och monterat IKEA-produkter 
någon gång, fixat med kyl och frys eller diskmaskin. Plan-
era och boka in dig redan nu via kyrkans rumsboknings-
system. Maila info@redbergskyrkan.se om du saknar inlog-
gning. Din insats kommer att betyda så mycket, vare sig du 
kan vara med varje dag eller bara några dagar eller kvällar.

Köksgruppen genom Jan Carlson

Styrelsen har haft två sammanträden under april månad 
där vi har träffats på behörigt avstånd. Vi har bland 
annat hanterat ärenden som direkt är en följd av det 
rådande läget med Coronaviruset. Vid vårt senaste sam-
manträde beslutade vi att återigen anordna enklare  
gudstjänster under i första hand maj och juni. Vi har 
ju under en period ställt in våra gudstjänster, men ska 
nu göra ett försök att träffas igen för de som har möj-
lighet. Tanken är att vi ger möjlighet till handtvätt och 
handsprit, sitter mycket glest i bänkarna, endast tar upp 
utgångskollekt samt avstår från kyrkkaffe under den här 
perioden. 
Om det kommer nya direktiv från myndigheterna får 
vi överväga nya beslut. Vi vill återigen påminna om att 
flera församlingar, bland annat Betlehemskyrkan, sänder 
sina gudstjänster på webben och både SVT och Sveriges  
Radio har gudstjänster varje söndag. På vår egen hem-
sida finns videohälsningar att ta del av.
Styrelsen har tillsammans med projektgruppen tagit 
beslut om att ombyggnad och renovering av kyrkans kök 
ska starta efter semestrarna. Detta gläder oss oerhört 
mycket. Det är ett enormt arbete som projektgruppen 
har lagt ned och nu kan vi snart se slutresultatet. För 
att vi ska klara de ekonomiska ramarna krävs en hel del 
jobb av oss själva. Många händer behövs för att riva det 
gamla köket, skruva ihop nya skåp och lådor etc. Se mer 
här till höger. 
Vi vill uppmana oss alla att fortsätta ta gemensamt 
ansvar för församlingens ekonomi. Vi har ännu inte sett 
någon nämnvärd minskning av intäkterna till följd av 
pandemin, men risken finns att det kommer att märkas 
på sikt. Detta skulle delvis kunna bero på att den externa 
korttidsuthyrningen just nu står på paus. Färre guds-
tjänster riskerar också att offrandet minskar.
Styrelsen skickar så en hälsning till er alla om att vara 
rädda om er och ta hand om varandra på delvis nya eller 
nygamla sätt. Ring varandra, skriv ett brev och våga be 
om hjälp om du behöver. Be för församlingen och vår 
värld och tveka inte att höra av dig till någon av våra an-
ställda om du har behov av praktisk hjälp eller behöver 
någon att prata med. Guds frid åt er alla!

Redbergskyrkans styrelse genom Karin och Margareta

Insamling till nationella arbetet

Equmeniakyrkan erbjuder regelbundet livesändningar. 
Varje dag kl. 15.00 sänds en eftermiddagsandakt – Vårt 
dagliga bröd – från Equmeniakyrkans regioner och na-
tionellt anställda på samfundets webbsida.
Kyrkoledare Lasse Svensson bjuder också på Kyrkkaffe 
någon gång i veckan där han samtalar med intressanta 
gäster. 
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/live-sandningar/

Mer kontakt med kyrkan?


