
Mannen stannar vid vägkanten och 
frågar en bybo om vägen till en annan 
by, och får som svar: ”Det hade varit 
mycket lättare om ni startat från någon 
annan plats…”
Missnöje med nuvarande position leder 
oftast till att vi inte kommer vidare…
I kyrkoårets rytm har vi just gått in i 
fastan. Fastan är en förberedelse inför 
påsken, inte därför att de kroppsliga 
behoven är något ont i sig, utan just i 
avståendet från något vardagligt (mat, 
media, mobilspel etc) har vi möjlighet 
att lära känna oss själva och den kluvna 
andlighet som vi bär på. Vi är så vana vid 
att göra så mycket också i denna tid då vi 
fått lära oss vad avstå är.
I fastan får vi stänga av på ett annat sätt 
för att få kontakt med oss själva och 
vårt inre. Och förhoppningsvis lär vi oss 
också något mer om Gud och Guds vilja 
i våra liv.

Fastan kan vara ett av dessa hjälpmedel 
att få tillbaka fokus på vad det innebär att 
vara skapad och älskad av Gud.
När vi frivilligt – i det fördolda – tillåter 
oss att vara mer tillgängliga för vår 
Skapare så uppstår ett mellanrum för en 
möjlig förändring av våra attityder.
I en varm atmosfär av kärleksfullt ljus 
kan våra låtsasliv avslöjas.
Kännetecknet på sann sinnesändring 

blir ödmjukheten, som ger 
oss frimodighet att vilja inse 
både våra goda och mindre 
goda sidor och därmed också 
prestigelöst kunna erkänna 
vår osäkerhet inför tillva-
rons svåra frågor och lägga 
ner projektet att döma och 
fördöma varandra.
Vår utgångspunkt måste vara 
att där vi befinner oss just 
nu – där är också Guds vilja 
med oss. 
Så leds vi steg för steg i Jesu 

efterföljelse ut ur den kluvenhet vi fastnat 
i mot ett fastare 
helnande liv. 
Jag önskar er alla en 
glad fasta. 
                                                                   

Fram till påsk kommer vi inte att ha fysiska gudstjänster i 
Redbergskyrkan, men varje söndag kommer vi att lägga upp 
en andakt på hemsida och Facebook.  
www.redbergskyrkan.se och  
www.facebook.com/Redbergskyrkan 

Kyrkan kommer under denna period att vara öppen och be-
mannad för enskild andakt på torsdagar och söndagar mellan 
11.00 och 12.30.

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

Vi kommer fortsätta att ha digitalt kyrkfika under mars månad:

Söndag 7 mars 12.30-13.30 

Torsdag 11 mars 19.00-20.00

Söndag 21 mars 12.30-13.30

Torsdag 25 mars 19.00-20.00 

Den 21 mars kommer vi att få ett besök vid kyrkfikat av Pia 
Tidstedt som läser till pastor och vi ska prata lite extra om våra 
utbildningar i Equmeniakyrkan. 

Den 25 mars kommer det bli ett samtal utifrån Rolands bok 
”Vem väntar på mig?” I det samtalet kommer Roland Ernebro 
och Per Duregård att vara med. Se gärna den digitala bokpre-
sentationen som finns på vår hemsida före samlingen.

Att vara med på kyrkfika kan förutom trevligt umgänge vara 
ett bra sätt att testa på hur Zoom fungerar inför vårt årsmöte.  

Det är inte så att man måste vara med alla gånger, man 
bestämmer för varje träff.

Skicka ett mejl till mig inför den träff du vill vara med på så 
skickar jag en länk till just den träffen.  
ctefan@redbergskyrkan.se

Ctefan Brochmann
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Fast – fasta – fastare 

123 238 91 87

Ctefan Brochmann



Bakom kulisserna på inspelning av de digitala andakterna
För ett år sedan, i påskas, kunde vi för första gången under covidpandemin fira gudstjänst digitalt i Redbergkyrkans 
församling. Sedan första advent har vi nu den möjligheten varje söndag. 

– Vi kände att om vi inte gör något kommer kyrkan snart vara historia. Det finns ett behov av att återkommande 
få se kyrkorummet och de kända ansiktena, höra orden och lyssna på musiken, säger Göran Karlsson, som tagit ett 
särskilt ansvar för den musikaliska upplevelsen i kyrkans utsändningar. 

Söndagsandakterna har blivit allt proffsigare. Göran skojar om ”gubbdagis” när han berättar hur han jobbar tillsam-
mans med den starkt ljudintresserade Janne Carlson och Torbjörn Eklund, som skickligt filmar och fogar samman 
ljud och bild.  

– Sändningen från julnatten har setts av 700-800 personer. Det är ju många fler än de som brukar komma till den 
gudstjänsten. Då måste vi ha kvalitet, säger Göran. 

En viktig förutsättning är duktiga musiker. Göran har bjudit in kollegor och vänner, musiker som tidigare varit med 
vid olika tillfällen och kompat kören. Nu har måndagskvällarna blivit en samlingspunkt där man – med coronasäkra 
avstånd – spelar tillsammans och övar låtar. Vissa måndagar spelar man in. Ju mer samkörda man blir desto effek-
tivare kan inspelningarna bli. 

– Musikerna tycker det är jättekul och 
det är nästan kö på folk som vill komma 
och spela, säger Göran. 

Sedan kommer solister som sjunger till 
det komp som spelats in. Det har varit 
Leif Sunesson, Lisa Magnusson, Maria 
Lansenfeldt, Lollo Gardtman och ibland 
en mindre grupp ur kören. Vid ett par 
andakter har Ida Arvidsson respektive 
Lina Brandström stått för sång och eget 
komp. 

Tekniken är en annan viktig faktor. En 
digital mixer, ett system med flera kana-
ler, har införskaffats som gör det möjligt 

att snygga till musikinspelningarna, 
dämpa ner eller plocka fram stämmor 
och komp.   
Janne och Göran brukar träffas på tors-
dagar och göra ljudbearbetning. 

Ljudfilen får Torbjörn, som filmat såväl 
komp som solister med två kameror.  
Ljud och bild synkas och pastorernas 
inlägg, som spelas in för sig, läggs till.

Formatet på söndagsandakterna är en 
kortare betraktelse, två musikinslag 
och en bön eller välsignelse, totalt ca 
en kvart. När man lyssnar digitalt är 
det viktigt att det inte blir en för lång 
sändning. De enskilda inslagen behöver 
därför vara korta och kärnfulla. 

Göran med musikerkollegor och vänner under inspelning.  

Ida Arvidsson under inspelning. En av 2 systemkameror som spelar in video 
denna tagning. Kamerorna rörs inte under inspelningen utan zoom och panore-
ring justeras i efterbearbetningen. 



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

Vårt första år med solceller – hur har det gått? 

2020 blev det första hela kalenderåret 
med våra solceller. Produktionen av el 
går att följa genom den webbtjänst som 
leverantören tillhandahåller. 

Den förväntade produktionen för året 
var 20 050 kWh och det lyckades vi 
med redan tidigt under hösten. Totalt 
överträffades prognosen med 1 480 
kWh eller 7,4%.  

Den särskilda insamling som ordnades 
för att bidra till investeringen nådde  
nästan hela vägen fram till målet. Totalt 
kom det in 86 696 kr.  

Bakom kulisserna på inspelning av de digitala andakterna
– Ett direkt och tröstande tilltal är viktigt. 
Nästa utvecklingsområde är att de olika 
inslagen presenteras och sätts i ett sam-
manhang, som till exempel ”Nu ska vi få 
höra sången......Den aktualiserar dagens 
tankar utifrån....” , säger Göran och 
avslutar: 

– Det här är väldigt roligt. Vi är även på 
gång att utveckla inspelningmetoderna så 
att fler kan vara med och vi lär oss hela 
tiden. Tanken är ju att vi kommer att 
fortsätta att göra digitala sändningar även 
efter pandemin. 

Är du nyfiken och vill vara med och 
producera är du välkommen att kontakta 
Torbjörn Eklund på torbjorn@eklunden.
se. 

Sändningarna finns på kyrkans hemsida 
www.redbergskyrkan.se och på kyrkans 
facebook-sida. 

Text: Katarina Hallingberg

Foto: Ctefan Brochmann och Torbjörn 
Eklund 

Torbjörn Eklund strax innan inspelning. Ljudet spelas in direkt till en dator via 
den nya digitala ljudmixern. Upp till 18 kanaler kan spelas in separat.  
Mixern går att styra helt trådlöst via dator eller mobil/padda. Man är inte 
längre bunden att sitta nere vid mixerbordet för att kunna justera ljudet.  
Det gamla mixerbordet finns givetvis kvar.  
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Du känner väl till Böneringen?  
En bönetjänst i församlingen, där vi 
delar böneämnen per mail, men också 
möts på riktigt med jämna mellan-
rum. Vill du vara med i Böneringen? 
Hör av dig till Bengt Tonnvik eller till 
Roland Ernebro, så kommer du med i 
maillistan. 

Har du ett böneämne du vill dela? 
Hör av dig på samma sätt! Har du inte 
mejl? Det går också bra att vara med brevledes, hör av dig till 
nån av oss.

I dessa annorlunda tider tror vi att Böneringen kan vara extra 
angelägen. Böneringen pågår oberoende av coronan, och i 
dessa isoleringstider kan gemensam bön och förbön hjälpa till 
att bryta ensamheten.

Bengt Tonnvik: bengt.tonnvik@gmail.com, 0707-333645,  
Roland Ernebro: ernebro.roland@gmail.com

Böneringen

Omsorgsgrupper
1 mars – 7 mars  Orange
8 mars – 14 mars  Grön + Räddningsklippan
15 mars – 21 mars  Blå
22 mars – 28 mars Indigo
29 mars – 4 april Lila

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

Välkommen till årsmöte i Redbergskyrkan den 20 mars. 
Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut via mail eller 
post. I år är vi tvungna att ha ett digitalt årsmöte. Vi kommer 
att göra vårt bästa för att alla som vill ska få möjlighet att vara 
med.

Vi kommer att använda ett system som kallas Zoom. Du kan 
ansluta dig till mötet via en dator, surfplatta eller en smart tel-
efon eller via en traditionell  telefon. Vid det sista alternativet 
kommer du inte att kunna se presentationer men du kommer 
att kunna höra allt och även prata så att alla andra hör dig.

För att vara säkra på att rätt personer deltar i mötet kommer 
vi att ta in anmälan. Du kan anmäla dig till ordförande-mailen 
eller till pastor Ctefans telefon eller mejl, se nedan. Därefter 
får du en länk att klicka på för att komma in i mötet. Om du vill 
ansluta med telefon får du ett telefonnummer (inom Sverige) 
och ett lösenord.

Mötet börjar klockan 15 och vi siktar på att vara färdiga till 
klockan 17. Vi kommer att ta ett par korta pauser under mötet.

Du som deltar kommer att kunna prata och säga vad du tycker 
och du kommer också att kunna rösta ja eller nej till varje 
punkt som vi ska ta beslut om. 

Du kan förbereda dig inför mötet genom att läsa igenom 
årsmöteshandlingarna. Du kan också ladda ner en app för 
Zoom till din telefon eller dator, men detta är inte nödvändigt.

Träna gärna på Zoom genom att delta i digitalt kyrkfika (se 
första sidan och på hemsidan). Du kan även delta i ett testmöte 
som vi kommer att ha onsdagen den 17 mars klockan 19:00. 
Anmäl dig till testmötet om du känner dig osäker. Anmälan 
sker till ordförandes e-post. Anmälan:

Församlingens ordförande: ordf@redbergskyrkan.se

Ctefan Brochmann: ctefan@redbergskyrkan.se, 0760-287467 

Redbergskyrkans styrelse genom Margareta Blomgren

Årsmöte 20 mars

I samband med vårt digitala 
kyrkfika torsdagen den 25 
mars kommer det att föras 
ett samtal kring boken ”Vem 
väntar på mig?”, skriven av 
Roland Ernebro. Har du läst 
boken är du välkommen med 
tankar, synpunkter och frågor. 
Är du bara nyfiken på innehål-
let i boken går det naturligtvis 
lika bra. Ett sätt att förbereda 
sig kan vara att titta på den 
digitala bokpresentationen 
som finns upplagd på hem-
sidan och Facebook.                                     

Roland Ernebro 
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Böneringen
Vi ber tillsammans 

RUs årsmöte kommer att hållas 4/3 kl 18:30. På grund av 
rådande omständigheter så kommer det bli ett digitalt 
årsmöte. Om du vill delta och inte redan har fått en digital in-
bjudan till årsmötet så skicka ett mejl till ru@redbergskyrkan.
se så skickar vi information om hur du kan delta i årsmötet. Vi 
hoppas att ingen blir avskräckt av att delta digitalt; hör av er 
om ni behöver hjälp.

Scouterna fortsätter att träffas utomhus. Under starten av 
vårterminen har de fått känna på både mörker och kyla.  
Mycket uppskattat var det självklart när ledarna en kväll 
ersatte det ordinarie programmet med pulkaåkning på Ånäs-
fältet. Några dagar efter att scouterna hade haft samling på 
Apslätten när det var ca tio minusgrader hörde jag följande 
konversation mellan två åttaåringar: “Kan vi inte bara vara i 
kyrkan istället?”,  “Klart att vi inte kan vara i kyrkan, är man 
scout är man ute!” Nu ser vi fram emot att det blir ljusare och 
varmare på kvällarna. Och att scouterna faktiskt ska kunna 
samlas i kyrkan till hösten.               UR genom David Engström

RU informerar

Församlingsboken
Avliden: John Marou avled den 25 januari i en ålder av 60 år.

Begravningsgudstjänsten kommer att vara den 15 mars kl. 
11.00 i Redbergskyrkan.

Efter gudstjänsten kommer det att finnas möjlighet till person-
ligt avsked. För dig som önskar närvara vid gudstjänsten eller 
vill ta ett personligt avsked hör av dig till pastor Ctefan Bro-
chmann då restriktioner inte gör det möjligt att vara så många 
samtidigt. ctefan@redbergskyrkan.se 0760287467.


