
”Men nu består tro, hopp 
och kärlek, dessa tre, men 
störst bland dem är kärleken.” 
1 Kor13:13

Med tre korta ord samman-
fattar Paulus innebörden i den 
kristna tron. Med de orden 
markerar han också att tron 
innesluter tidens tre dimen-
sioner. Vi får tro på något som 
en gång har hänt, i dåtiden. 
Samtidigt får vi hoppas på att 
något nytt och bättre ska komma i fram-
tiden. Men vi befinner oss i nutiden, 
mittemellan dåtiden och framtiden, och 
där är kärleken den största.

Det är kring dessa tre bestående ting 
som vi åter får samlas och mötas efter 
att ha varit åtskilda under en längre 
tid. Men hur mycket har vi egentli-
gen saknat varandra? Har vi funnit att 

ensamheten trots allt 
har så stora fördelar att 
vi föredrar att hålla oss 
för oss själva. Tänk om 
det är nu det ska visa sig 
om kärleken verkligen 
är störst? Men då talar 
jag naturligtvis om vår 
kärlek. Guds kärlek är 
alltid den 
största.

Nu äntligen börjar vi se en ljusning efter denna långa tid när 
covid har hållt oss alla i sitt grepp. Än är det inte över men vi 
kommer att öppna upp så smått och kommer att samlas igen i 
vår kyrka. Givetvis ska vi göra det på ett sätt som är så säkert 
som det går och efter alla rekommendationer. När vi firar 
gudstjänst sitter vi på de anvisade platserna så att det inte blir 
trångt. Vi tänker på att hålla avstånd det blir särskilt viktigt 
vid in- och utpassering samt vi kyrkfikat. Det finns handsprit 
som vi ska använda för att minska riskerna att smitta varandra. 
Självklart ska du hålla dig hemma om du känner dig sjuk. 

Vi har väntat och längtat länge och nu från juni får vi vara 
upp till 50 personer om vi håller oss på anvisade platser. Så 
välkommen att ta del av våra gudstjänster. Första gudstjänsten 
blir den 6 juni kl. 11.00. 
Medverkande kan komma att ändras beroende på att vi inte 
kunnat planera så långt i förväg. Men håll utkik i GP-annonsen 
och på hemsidan för senaste information.
Även i sommar kommer det också att bli ekumeniska guds-
tjänster i Härlanda kyrkoruin på onsdagskvällarna. Men i år 
endast under augusti månad.

Söndag 6 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro. Ledning  
 Ctefan Brochmann

Söndag 13 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Ledning   
 Lars Vennman

Söndag 20 juni
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Roland Ernebro.  
 Ledning Cai Brochmann.  
12.30 Församlingsmöte

Söndag 27 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann 

Söndag 4 juli
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann

Söndag 11 juli
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann

Söndag 18 juli
11.00 Gudstjänst, nattvard. Predikan Ctefan Brochmann

Söndag 25 juli
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Söndag 1 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Onsdag 4 augusti
18.30 Ekumenisk sommargudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 8 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Onsdag 11 augusti
18.30 Ekumenisk sommargudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 15 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro 

Onsdag 18 augusti
18.30 Ekumenisk sommargudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 22 augusti
11.00 Gudstjänst, nattvard. Predikan Ctefan Brochmann 

Onsdag 25 augusti
18.30 Ekumenisk sommargudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 29 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Församlingsbrev sommar 2021

redbergskyrkan.se#5
2021

Gudstjänster och samlingar 

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

Men nu består tron 
123 238 91 87

Roland Ernebro 



Redbergskyrkans församling | Landerigatan 9, 416 70 Göteborg | 031-788 56 00 | Bankgiro 281-8565 | RU:s plusgiro 62 13 74-8

Omsorgsgrupper
31 maj – 6 juni Indigo
7 juni – 13 juni LIla
14 juni – 20 juni Turkos
21 juni – 27juni Brun
28 juni – 4 juli Vit
5 juli – 11 juli Röd
12 juli – 18 juli Rosa
19 juli – 25 juli Orange
26 juli – 1 aug Grön
2 aug – 8 aug  Blå
9 aug – 15 aug Indigo
16 aug – 22 aug Lila
23 aug – 29 aug Turkos
30 aug – 5 sep Brun

Kyrkans anställda
Pastorer: 
Ctefan Brochmann, 076-028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se 
Måndagar är Ctefans lediga dag. Semester: 19 juli – 15 augusti
Roland Ernebro, 070-546 32 45, ernebro.roland@gmail.com 
Semester: 21 juni – 18 juli 

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

Vi har nu med god marginal passerat årets fyra första månader 
och vår kassör har gjort en ekonomisk sammanställning. Gläd-
jande nog kan vi konstatera att vi har en budget i balans trots 
den osäkra tid vi befunnit oss i. Offerviljan i församlingen har 
varit fortsatt stor under pandemin, vilket vi är mycket tacksam-
ma över. De flesta utgifter tar inte paus trots att vi inte träffas 
i kyrkan och därför är offrande och gåvor på olika sätt nödvän-
diga. Elkostnaderna har exempelvis varit betydligt högre under 
årets första månader än under motsvarande period 2020. 
Parkeringsintäkterna har ökat, men vi har även haft kostnader 
för viss snöröjning och halkbekämpning. 

Det blir mer omfattande information om församlingens 
ekonomi och möjlighet att ställa frågor kring detta vid det 
församlingsmöte som är utlyst till söndagen den 20 juni efter 
gudstjänsten. Du kan delta på plats i kyrkan eller digitalt via 
Zoom. I församlingsmötet kommer vi eventuellt att kunna ta 
beslut om anställning av en person för arbete med barn och 
unga i församlingen. Annonsering och intervjuer pågår nu och 
förhoppningsvis har styrelsen en person att föreslå för för-
samlingsmötet. Ta gärna med detta rekryteringsarbete i dina 
förböner.

Styrelsen beslutade vid maj-sammanträdet att inbjuda till  
gudstjänster på plats i kyrkan så fort restriktionerna tillåter 
detta, troligen från 1 juni. Vi kommer sedan att anordna 
gudstjänster på ett smittsäkert sätt hela sommaren och med 
omsorgsgruppernas hjälp kommer vi även att samlas till kyrk-
fika igen. Gudstjänster i kyrkan med efterföljande gemenskap 
kring kaffeborden är något som vi har saknat och nu verkligen 
ser fram emot.

Redbergskyrkans styrelse genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar 

Yngve Wesley avled den 24 maj i en ålder av 92 år.  
Tidpunkt för begravning ännu inte bestämd.

Församlingsboken

Nu går vårterminen mot sitt slut. Tyvärr blir det varken hajk el-
ler scoutläger i år. För att ändå få till något extra så anordnades 
en spårning på en av de ordinarie scoutträffarna. Den äldre 
scoutgruppen har även träffats en lördag och vandrat till Östra 
Långvattnet. Den yngre scoutgruppen avslutar sin termin med 
lägerbål på Apslätten.

Förhoppningsvis kan höstterminen bli en nystart på flera sätt. 
Vi hoppas då att vi har en anställd som är inriktad mot barn 
och unga samt att barnkör och söndagsskola kan starta igång 
igen.

              UR genom ordförande David Engström

Redbergskyrkans Unga

Praktiskt arbete i kyrkan

Arbetsdagen 24 april

Stöd till Enastående Mammor

Varannan tisdag förmiddag träffas vi i Redbergskyrkan för 
praktiskt arbete, gemenskap och fika kl 9.00 – 12.00. Under 
våren och sommaren kommer det att bli en hel del utomhusar-
bete. Datum: 4 maj, 18 maj, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 13 juli, 27 
juli, 10 augusti och 24 augusti. Välkomna!

Rangela Kolback  

Stort tack till alla som var med på arbetsdagen den 24 april. 

Män är de huvudsakliga familjeförsörjarna i det traditionella 
iranska samhället och det är mycket svårt för kvinnor (särskilt 
om de är ensamstående) att få ett jobb, sköta barnen samt 
hantera möjliga trakasserier. De får dessutom inte tillräckligt 
stöd, vare sig från regering eller samhälle. Organisationen 
‘’Esters Enastående Mammor’’ som har sin bas i Göteborg, är 
grundat för att kunna importera och sälja ensamma mammors 
handgjorda produkter från Iran och på så sätt kunna bistå dem 
finansiellt.

Stöd ensamstående kvinnor och mammor i Iran genom att köpa 
traditionellt iranskt handarbete som de själva har utfört. 

Kläderna är också ett arbete av enastående mammor som 
själva tillverkar eller handlar och säljer för att kunna sköta sina 
familjer. 

Varorna kommer att finnas till försäljning på kyrktorget. 

Räddningsklippan genom Ahmad och Sara


