
Den uppmaningen har vi 
mött många gånger under de 
senaste två åren. Det har fun-
nits, och finns fortfarande, 
goda skäl för att följa detta. 
Men som allt annat har det 
här flera sidor. Vilka blir vi 
när vi lever på avstånd från 
varandra och kan vi någonsin 
hitta tillbaka till närheten? 
Det kan vara lätt att tappa 
kontakten med någon men 
betydligt svårare att åter-
uppta den.

Jag tror det är viktigt att vi tänker och 
reflekterar över det här, både i våra 
relationer med människor men också i 
kontakten med Gud.

Var rädd om dig och håll inte avstånd 
från honom. Låt oss också förbereda 
oss på att återvända in i närheten när 
avståndens tid är över.

Söndag 30 januari
11.00 Gudstjänst ”Jesus vårt hopp”. Roland Ernebro, Lars   
 Vennman.

Söndag 6 februari
11.00 Gudstjänst ”Nåd och tjänst”. Ctefan Brochmann, Bengt  
 Tonnvik. 

Söndag 13 februari
11.00 Gudstjänst med nattvard “Det levande ordet”. Roland  
 Ernebro, Anna-Carin Tonnvik.
13.00 Vuxenscout.  För mer info, se hemsidan.

Onsdag 16 februari
11.00 Sportlovsgrillning för barn från åk. 1 och uppåt.   
 Föräldrar är också välkomna. Du behöver inte   
 vara del av verksamheten för att vara med. 

Söndag 20 februari
11.00 Gudstjänst “Bön och fasta”. Ctefan Brochmann,  
 Martina Green.

Söndag 27 februari 
11.00 Gudstjänst “Kärlekens väg”. Roland Ernebro, Birgitta   
 Jäghem Löfving.

Lördag 5 mars 
16.00 Församlingens årsmöte. Se notis på baksidan. 

Söndag 6 mars 
11.00 Gudstjänst “Prövningens stund”. Ctefan Brochmann,   
 Cai Brochmann.

Lördag 12 mars 
16.00 Jazzkonsert, Second Line Jazzband. Notis på baksidan

Söndag 13 mars 
11.00 Gudstjänst “Kärlekens väg”. Ctefan Brochmann, 
 Margareta Hall. Insamling till utbildningarna i  
 Equmeniakyrkan. 
13.00 Vuxenscout. För mer info, se hemsidan.

Församlingsbrev februari
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Var rädda om varandra och håll avstånd

123 238 91 87

Roland Ernebro

I skrivande stund är det osäkert när restriktioner angående Covid-19 kommer att ändras. Vi hoppas komma igång med torsdags-
träffar för daglediga men vi vet inte när. Håll utkik på vår hemsida och i Göteborgs-Posten för senaste information. 

Redbergskyrkans scouter träffas tisdagar kl. 18.00-19.30
Spårarscout 7-8 år  
Spårarscout 9-10 år 
Upptäckarscout 10-11 år

Rodrick, ny ungdomsverksamhet för dig som är 12-15 år  
gammal, träffas tisdagar kl 19.00-20.30

Retroensemblen övar torsdagar 16.30

Redbergskyrkans körer, Redberg Welcome och torsdags-
träffen pausar verksamheten just nu. 
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Den 9 januari bjöds det på 
internationell vegetarisk mat 
och trivsam gemenskap när 
Världens fest återigen hölls 
i Redbergskyrkan. Vi fick 
även lyssna på Amanda Asp 
som via videolänk berättade 
om sin kommande resa till 
Kongo där hon och fyra andra 
kvinnor  skall besöka sjukhus 
och kliniker runt om i landet 
och verka inom mödra- och 
förlossningsvård. 

Världens fest 

Omsorgsgrupper
31 jan – 6 feb  Röd
7 feb – 13 feb  Grön+Rosa
14 feb – 20 feb  Orange
21 feb – 27 feb  Blå+ Räddningsklippan
28 feb – 6 mars  Indigo
7 mars – 13 mars  LIla
14 mars – 20 mars  Turkos

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

Församlingspedagog:
Martina Green, 073-509 73 67, martina@redbergskyrkan.se 

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 26 februari 
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Välkommen till årsmöte i Redbergskyrkans församling lörda-
gen den 5 mars klockan 16:00.

Årsmötet kommer att hållas på plats i kyrkan, men vi kom-
mer även att ge möjlighet att delta digitalt via Zoom. Du som 
vill delta via Zoom anmäler dig till ordf@redbergskyrkan.se 
senast klockan 14.00 samma dag som mötet hålls och får då 
en länk skickad till dig. Vi kommer att ha en paus för fika under 
årsmötet. 

Vi i styrelsen hoppas på god uppslutning så att vi kan fatta väl 
förankrade beslut om val till olika funktioner, budget, verksam-
hetsplan med mera. Eventuella motioner till årsmötet mejlas 
till ordf@redbergskyrkan.se senast 12 februari. 

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut via mejl och kom-
mer även att finnas för att hämta i kyrkan.

 Redbergskyrkans styrelse genom Margareta Blomgren 

Styrelsen informerar

Avlidna:
Ingvar Fondin avled den 15 januari i en ålder av 91 år.
Begravningsgudstjänsten kommer att vara den 11 februari 
kl. 14.00 i Redbergskyrkan.

Birgit Svensson avled den 19 januari i en ålder av 97 år.
Begravningsgudstjänsten kommer att vara den 5 februari  
kl. 13.00 i Redbergskyrkan. Uppvisande av vaccinationspass  
erfordras. Begravningen kommer att livesändas, på  
www.redbergskyrkan.se. Anmälan till minnesstund via www.
åbeg.se. Gravsättning kommer att äga rum i Arvika.

Listor för minnesgåvor till Redbergskyrkan kommer att finnas 
i kyrkan. Det går också bra att kontakta Ctefan Brochmann för 
mer information.

Den 18 december var det julkonsert med gospelkören In His 
Grace. Tack för er medverkan och välkomna tillbaka. 

Församlingsboken

Julkonserten med In His Grace

Julmarknaden den 4 december inbringade 49 500 kronor till 
församlingens arbete. Ett mycket bra resultat med tanke på att 
pandemireglerna begränsade vår möjlighet att öppna kyrkdör-
rarna till max 100 personer åt gången. Detta kontrollerades 
genom att alla fick ta en klädnypa vid entrén och när klädny-
porna var slut var det fullt tills någon lämnade marknaden. Un-
der vissa tider bildades därmed en liten kö utanför. En annan 
anpassning till pandemin var bordsservering i kaféet istället 
för den sedvanliga buffén. 

Julmarknadsgruppen vill tacka alla som på olika sätt bidragit 
till en lyckad marknad. 

Bra resultat av julmarknaden

Jazzkonsert. Två set med Jazz & Gospel i en salig    
blandning. Biljettpris 200 kr, betalas med swish eller   
kontant i entrén från kl 15.00 på konsertdagen.    
Biljetter via: biljetter@secondlinejazzband.com eller   
på telefon: 0703-13 16 40 (Olof Skoog)

Jazzkonsert 12 mars kl 16.00

- På kyrktorget står en kista som kallas för “scoutbutiken”. 
I den ligger scoutskjortor, reflexer, t-shirtar och annat till 
försäljning samt en prislista. Meningen är att föräldrar och 
volontärer ska kunna komma in i kyrkan i samband med gud-
stjänst eller annan verksamhet och köpa varorna mot swish.

- Scoutförrådet i källaren har rensats och var sak har nu sin 
plats. Vi tackar för alla donationer vi fått genom åren. Vill du 
donera ved eller annan material i framtiden, prata med en 
scoutledare först innan du ställer in något i förrådet. 

- I sommar åker vår scoutkår på regionscoutlägret “upptäck-
ten” utanför Borås den 30 juli-5 augusti. Fundera på om du 
vill följa med som volontär eller extraledare och prata i så fall 
med Martina.

Scouterna informerar


