
Lördag 7 mars 
18.00 Konsert med Lutherska missionskyrkans  
 kör. Välkommen på musikgudstjänst med Lutherska  
 missionskyrkans kör, en församlingskör som hör   
 hemma i EFS på Vasagatan i Göteborg

 Kören har sedan 1990 letts av musikerna Johanna   
 och Sven Fridolfsson som även komponerar och   
 arrangerar merparten av körens sånger. Läsarsånger  
 och psalmer blandas med nyskrivet material där ett  
	 flertal	av	körens	medlemmar	också	varit	delaktiga.	

 Här ryms sprittande glädje, livets skörhet och det   
 mesta där emellan. Varmt välkomna!

Söndag 8 mars
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann. Den kämpande tron.  
	 Nattvard.	Bön-	och	offerdag	för	pastors-	och		 	
 diakonutbildning.

Torsdag 12 mars
11.00		 Torsdagsträffen.	Bibelsamtal.	

Söndag 15 mars 
11.00 Gudstjänst. Nina Holgersson. Kampen mot ondskan.  
 Sång av Cecilia Josefsson  

Torsdag 19 mars
11.00		 Torsdagsträffen.	Att brinna på olika sätt. Jonathan   
 Andersson, församlingsherde i Örgryte

Söndag 22 mars 
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann. Guds mäktiga verk.    
 Sång av Orust Gospel. 

16.00 Persiskt nyår med Räddningsklippan. Se notis på   
 baksidan

Torsdag 26 mars
11.00		 Torsdagsträffen.	Bibelsamtal.	

Söndag 29 mars 
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann. Försonaren.  
 Musik av Christina Sunnergren och Lennart   
 Tönnäng.

Torsdag 2 april
11.00		 Torsdagsträffen.	Visor i vårens tid. Roland Svantesson

Söndag 5 april 
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Vägen till korset.  

Varje måndag  Tisdagar jämna veckor  
  17.45 Barnkören övar 18.30 Scouter

  19.00 Kören övar Tisdagar jämna veckor 
  09.00 Praktiskt arbete
  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 gick först

123 238 91 87

Roland Ernebro

Fastlagssöndagens evangelietext 
inleds med orden: ”De var 

nu på väg upp till Jerusalem 
och Jesus gick först.” Av Markus 
fortsatta beskrivning förstår man att 
stämningen i gruppen var tryckt och 
rädslan dallrade i luften. Ingen visste 
vad som skulle hända. Ingen utom 
Jesus, han som gick först.
Trots alla våra försök att beräkna 

och planera framtiden förblir den 
ett oskrivet blad som vi inte vet så 
mycket om. Det kan fylla oss med 
oro samtidigt som det säkert är tur att 
vi inte vet allt som väntar oss. 

Jesus gick före in i lidandet och 
döden men han gick också först 
mot uppståndelsen och segern. Det 
betyder att vad som än händer oss, av 
både glädje och sorg, har Jesus alltid 

varit där före oss. Han 
går alltid först. Det 
får vi lita på, hur 
rädda vi än må 
vara.
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Den 27 februari hölls Redbergskyrkans Ungas årsmöte. 
Alla	som	kom	fick	chans	att	bli	medlem	samt	ta	del	av	
både årsrapport och marängsviss. I slutet av årsmötet 
avtackades Emanuel Wigell Jambren för sin tid som 
RU:s ordförande. Den nya styrelsen består av Daniel 
Sunnemar (kassör), undertecknad, samt nyinvalda 
ledamöterna Maggan Hall, Ulla-Carin Carlson och Janne 
Carlson (varmt välkomna!)
 
Våra aktiviteter fortsätter som vanligt under våren. 
Söndagsskolan kommer hållas i samband med 
gudstjänst den sista söndagen i varje månad.

UR genom ordförande David Engström.

Ungdomsrådet informerar

Omsorgsgrupper
2 mars – 8 mars Röd
9 mars – 15 mars Rosa
16 mars – 22 mars Orange
23 mars – 29 mars Grön
30 mars – 5 april Blå

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 27 mars.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Vid församlingens årsmöte 1 mars omvaldes samtliga 
styrelseledamöter. Birgitta Jäghem Löfving hade avsagt 
sig omval som ordförande, men kvarstår i styrelsen. 
Till nya ordföranden valdes Margareta Blomgren 
och Karin Hultbrand, vilka alltså kommer att dela på 
ordförandeskapet.	Det	bör	noteras	att	det	finns	vakanser	
i styrelsen och dessa platser kan förhoppningsvis 
besättas under verksamhetsåret genom fyllnadsval på 
församlingsmöte.	Även	i	valberedningen	finns	vakanser.

Presentationen av verksamhetsberättelsen blev en 
intressant genomgång med många röster. Det är 
mycket glädjande att verksamheten har så stor bredd. 
Vi kan dock konstatera att församlingen har tappat i 
medlemsantal under året och detta bör bli en fråga 
som står i fokus för styrelsen och hela församlingen 
framöver.

Anna-Carin Tonnvik och Jan Carlson från projektgruppen 
för ombyggnad av kök och kyrksal gav en rapport från 
gruppens arbete. Årsmötet beslutade att uppdra åt 
styrelsen att arbeta vidare med projektgruppens förslag 
om utbyggnad och renovering av köket samt bygge av 
ramp i kyrksalen. Förhoppningsvis kan arbetet komma 
igång i augusti. Det kommer då att behövas många 
frivilliga krafter och vi hoppas på god arbetsgemenskap 
kring de arbetsuppgifter som gruppen planerar ska ske 
ideellt. Håll utkik efter mer information kring detta. 

Equmeniakyrkans Kyrkokonferens hålls i år i Malmö 
under Kristi Himmelsfärdshelgen. Vår församling 
kommer att representeras av Cai och Ctefan Brochmann.

Styrelsen genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar

Det	finns	två	gånger	kvar	i	vår	att	vara	med	på	
bibliodrama i Redbergskyrkan. 2 april och 7 maj. 
Torsdagar kl. 19-21. Anmälan till Ctefan Brochmann via 
mail eller telefon senast tisdagen innan bibliodramat. 
Kostnad	är	50	kr	per	gång.	Det	finns	handaffischer	
i kyrkan med mer info. Eller hör av er till Ctefan 
Brochmann så får du veta mer. Våga utmana!
2 april Vägen till korset
7 maj Vägen till livet

22	mars	inbjuds	vår	församling	att	fira	persiskt	nyår	med	
Räddningsklippan. Det blir god mat och samvaro. Missa 
inte detta.

Ctefan Brochmann

Bibliodrama under våren

Persiskt nyårsfirande 

Stöd insamlingen till sol-
cellerna! Märk insättningen 
med SOL. Målet för insam-
lingen är 100 000 kronor 
och hittills har det kommit 
in 50 000 kronor. Swisha till 
Redbergskyrkan 123 238 91 
87 eller bankgiro 281-8565

Brinner du för att göra Redbergskyrkan till en ännu 
grönare kyrka ? Vill du ha mer kunskap i klimatfrågan? 
Vill du tillsammans med andra klura på hur kyrkan 
kan bli en resurs i närområdet? Hör av dig till 
kommunikation@redbergskyrkan.se så kanske en grupp 
kan bildas. 

Katarina Hallingberg

Insamling till solcellerna

Grönare kyrka


