
Vi har nog alla någon gång stått inför en 
situation då vi tänkt: ”Det här går inte, 
jag klarar inte detta”. Men så har det gått 
ett tag och så har vi kunnat konstatera 
att det gick. Vi kanske inte vet hur, men 
det gick i alla fall.

Den erfarenheten gjorde också Jesus 
inför att han skulle lida och dö på korset. 
Hans mänskliga natur sa att han inte 

skulle klara det. Därför bad han att få 
slippa gå den vägen. Fast som vi vet 
blev inte den önskan uppfylld. Istället 
fick han uppleva hur det omöjliga blev 
möjligt.

Sedan påskdagens morgon har döden 
inte haft sista ordet. Den kommer aldrig 
att få det igen.
                                                                   

I skrivandes stund är det inga lättnader på samlingssidan från 
myndigheterna. Max 8 personer per samling är det som gäller 
just nu, men vi är i startgroparna för att utöka så fort möj-
ligheten ges. Dock gör vi ett par försök i påsk till att mötas.

Långfredagen ska vi prova att ge möjlighet till ”drop-in-
nattvard”. Vi startar kl 11.00 och håller på så länge vi behöver, 
max 8 kan vara i kyrkan samtidigt.

Påskdagen kl. 11.00 är alla välkomna att vara med på Zoom- 
gudstjänst. De flesta får vara med från någon skärm, men 
några kan få vara med i kyrkan. Återigen är det 8 personer 
totalt som gäller. Efter den gudstjänsten kan den som vill 
fortsätta med digitalt kyrkfika. För att detta ska fungera så 
smidigt som möjligt måste ni meddela Ctefan om er närvaro 
antingen via mejl eller telefon. 

Varje söndag kommer vi att lägga upp en andakt på hemsida, 
YouTube och Facebook med lite olika medverkande.

Kyrkan kommer också att vara öppen och bemannad för 
enskild andakt söndagarna 4 och 18 april mellan 11.00 och 
12.30. 

Vill du besöka kyrkan vid något annat tillfälle går det bra att 
höra av dig till oss pastorer, Ctefan Brochmann eller Roland 
Ernebro, så hittar vi en tidpunkt. Detsamma gäller om du vill 
ha ett samtal med någon av oss pastorer, om smått eller stort. 
Tveka inte att höra av dig. 

Digitalt kyrkfika 

Våra digitala kyrkfikan kommer att fortsätta också i april. Påsk-
dagen den 4 april möts vi direkt efter gudstjänsten och den 
18 april kl 12.30-13.30. Skicka ett mejl till mig, Ctefan, inför 
den träff du vill vara med på så skickar jag en länk till just den 
träffen. Det går också bra att ringa mig. 

Passionsandakter på hemsidan och Facebook 

Under påskveckan, från palmsöndagen till och med påskafton, 
kommer det att finnas en kortare andakt av oss, Ctefan eller 
Roland, kopplad till Markus passionsberättelse på hemsidan 
och på Facebook.

Ctefan Brochmann och Roland Ernebro

ctefan@redbergskyrkan.se

076-028 7467
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Gudstjänster och verksamheter 

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

När det omöjliga blev möjligt!

123 238 91 87

Roland Ernebro
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Omsorgsgrupper
29 mars – 4 april Lila
5 april – 11 april Turkos
12 april – 18 april Brun
19 april – 25 april Vit
26 april – 2 maj Röd

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

Roland Ernebro, 070-546 32 45, ernebro.roland@gmail.com 

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 23 april.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Lördagen den 20 mars höll församlingen ett historiskt årsmöte. 
För första gången i församlingens historia fanns inte årsmötes-
deltagarna på plats i kyrkan utan satt bänkade framför datorer 
och telefoner. Årets årsmöte fick på grund av rådande restrik-
tioner genomföras via Zoom vilket var en ny erfarenhet för 
oss. Presidiet fanns på plats i kyrkan och ett 35-tal medlemmar 
fanns uppkopplade och deltog digitalt. 

Till mötesordförande valdes Margareta Blomgren och till vice 
ordförande valdes Janne Carlson. Med säker hand ledde de 
oss genom årsmötet så att beslut kunde tas i samtliga frågor. 
Vid punkten Verksamhetsberättelser fick vi en kort hälsning 
och rapport från en person i varje grupp, vilket gav en bild av 
den stora verksamhet som genomförs och genomförts trots 
pandemins stora påverkan. 

Håkan Blomgren redogjorde för den ekonomiska berättelsen 
och trots minskade intäkter, på grund av bland annat inställda 
samlingar och uppehåll i korttidsuthyrningen, kunde vi lämna 
2020 bakom oss med en ekonomi i balans. 

Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget och i denna 
budget ryms en nyanställning från 1 september av en person 
som jobbar med inriktning mot barn och unga. I årsmötet 
informerades om att styrelsen beslutat att annonsera ut denna 
tjänst innan sommaren. Årsmötet fattade även beslut om en 
verksamhetsplan för 2021. Tonvikten i denna verksamhets- 
plan ligger på gudstjänsten och arbetet med barn, unga och 
familjer. Passande nog fick vi även en inblick i vad som händer 
i Redbergskyrkans Unga genom ordförande David Engström. 

Redbergskyrkans styrelse genom Karin Hultbrand

Rapport från årsmötet

Equmeniakyrkan region Väst bjuder in till digital konferens 24 
april 9.00 – 13.00 med temat Förnya & fördjupa.

Medverkande: Niklas Piensoho, Sofia Camnerin och Elin Alm. 
Mer information finns Equmeniakyrkan region Västs hemsida:  
https://equmeniakyrkan.se/kalender/fornya-fordjupa-nar-
tron-tar-nya-vagar/

                                  

Rangela Kolback  

Förnya & fördjupa

Scouterna fortsätter att träffas utomhus. De njuter nu av att 
solnedgången sker efter att scouterna har startat. Tyvärr blir 
det ingen hajk nu under våren och inte heller något scoutläger 
i sommar.

I början av mars höll RU sitt årsmöte. För första gången hölls 
årsmötet digitalt. Det fungerade bra men vi hoppas ändå att vi 
ska kunna träffas i kyrkan när det är dags för nästa årsmöte.

                 David Engström

Redbergskyrkans Unga

Arbetsdag
Arbetsdag 24 april 10.00 – 14.00 med fikapaus.  
Arbetsuppgifter mest utomhus men också inomhus. 

Välkommen!

Rangela Kolback  

Boka rum i kyrkan
Efter en tid av många avbokningar, börjar vi få in förfrågnin-
gar och bokningar och om att få boka vår vackra kyrka. Det är 
viktigt att kyrkans alla grupper bokar sina aktiviteter först. Alla 
som har behörighet kan boka. Saknar du behörighet, kontakta 
Ctefan Brochmann 076-0287467, Torbjörn Eklund 0736-
576137 eller Rangela Kolback 0704-882910, så fixar vi det.

Rangela Kolback  


