
Det finns ett isländskt ordspråk som 
lyder: ”Längtan bär en människa halva 
vägen”.  Att kunna längta är en del av 
livet och driver oss framåt och kan få 
oss att våga det vi egentligen inte vågar.

I Lukas sjunde kapitel 
möter vi en kvinna som 
drivs så av sin längtan, så 
mycket att hon gör det 
som hon längtar efter, 
men andra människor 
inte tillåter henne att 
göra.

Jesus är hembjuden till en farisé. När 
de just börjat måltiden tillsammans, 
kommer kvinnan in. Kanske hade 
hon också velat bjuda hem Jesus, men 
eftersom alla såg ner på henne verkar 
det omöjligt.  
Vi vet inte vem hon är eller varför hon 

är en synderska, men här är hon nu, 
mitt i måltidsgemenskapen.

Hon måste hört talas om Jesus förut. 
Kanske hade hon hört om hans sätt att 
möta människor, att hela och upprätta. 

Det hon hört 
och sett är 
Guds Kärlek, 
och det väcker 
en längtan i 
henne. Tänk 
om hon också 
är älskad! Hon 
måste bara få 

möta den där Jesus. Längtan gör henne 
modig. Ingen eller inget kan längre 
stoppa henne. Hon rusar in, men vet 
att de andra vid bordet inte accepterar 
henne. Därför sätter hon sig bakom 
Jesus, lite i skymundan. Hon uttrycker 

sin kärlek och tacksamhet i handling.

Jesus möter hennes handling med be-
jakande och respekterande. I kärleken 
finns inga nyanser. Antingen är du för-
låten, upprättad eller också inte. Och 
detta gäller alla: synderskan, fariséerna 
och vi. Och alla får vi den möjligheten 
om vi vill.

Ja, för vi kan också få detta möte med 
Jesus. När vi vågar ta emot Kärleken, 
föds också en längtan efter förlåtelse 
och upprättelse i oss. Jesus kärlek i oss 
gör att vi älskar oss själva 
och våra medmänniskor. 
Vi behöver inte vända 
bort våra blickar utan 
kan se varandra i ögonen 
och möta varan-
dras blickar. 

Söndag 13 mars 
11.00 Gudstjänst med nattvard “Den kämpande tron”.  
 Ctefan Brochmann, Margareta Hall. Insamling till   
 utbildningarna i Equmeniakyrkan.

Torsdag 17 mars 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 20 mars 
11.00 Gudstjänst “Kampen mot ondskan”. Roland Ernebro,   
 Marie Brycke. Insamling till Ukraina. 

Måndag 21 mars 
15.00 Himmel & Pannkaka. 

Torsdag 24 mars 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 27 mars 
11.00 Gudstjänst “Guds mäktiga verk”. Ctefan Brochmann. 

Torsdag 31 mars 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga	

Söndag 3 april 
11.00 Gudstjänst “Försonaren”. Nina Holgersson. Sång och   
	 musik	av	Ida	Arvidsson	Ulla	Sundlöf	Lena	Risberg.	

Torsdag 7 april 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 10 april 
11.00 Gudstjänst “Vägen till korset”. Maria Öst. 

Måndag 11 april 
15.00 Himmel & Pannkaka. 

Torsdag 14 april 
19.00 Nattvardsandakt “Det nya förbundet”. Ctefan B. 

Fredag 15 april, långfredag
11.00	 Långfredagsandakt “Korset”. Ctefan Brochmann. 

Söndag 17 april, påskdagen 
11.00 Gudstjänst “Kristus är uppstånden”. Roland Ernebro   
	 Ctefan	Brochmann.	Sång	av	Kören.	

Torsdag 21 april 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 24 april 
11.00 Gudstjänst med nattvard “Påskens vittnen”. Ctefan   
 Brochmann.
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Längtan efter upprättelse

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

Redbergskyrkans körer	övar	måndagar.	 
Barnkören	17.45	och	vuxenkören	19.00

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

Redberg Welcome träffas	på	onsdagar	18.00

Retroensemblen övar	torsdagar	16.30
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Är du 0-4 år? Här är något för dig!

Under tre måndagar i vår blir det livat 
i Redbergskyrkan! Då drar Himmel & 
pannkaka	igång,	en	kul	aktivitet	för	barn	
och	föräldrar.	Tiden	är	kl	15-16.30	den	
21 mars, 11 april och 9 maj. 

Vi ska sjunga och spela tillsammans men också äta pannkakor, 
prata, skratta och leka.

Du	som	är	mellan	0	och	4	år	är	välkommen,	tillsammans	med	
en	förälder	eller	annan	vuxen.		

Inbjudan	är	utskickad	till	14	barn	och	deras	föräldrar	i	försam-
lingens	kontaktnät.	Men	det	finns	plats	för	fler	–	sprid	gärna	
informationen!

Varmt	välkomna!	För	mer	information,	kontakta	Martina	Green	
(församlingspedagog)	0705-463245.	

Himmel & Pannkaka 

Omsorgsgrupper
14 mars – 20 mars  Turkos
21 mars – 27 mars  Brun
28 mars – 3 april  Vit
4 april – 10 april  GrönRosa
11 april – 17 april  Orange
18 april – 24 april  Blå
25 april – 1 maj  Indigo + Räddningsklippan

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	april 
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Lördagen	den	5	mars	höll	församlingen	sitt	årsmöte	med	god	
uppslutning.	Vi	var	ett	40-tal	medlemmar	i	blandade	åldrar	
som	avsatte	några	timmar	på	lördag	eftermiddag	för	att	av- 
sluta	2021	och	ta	nya	beslut	inför	2022.	Karin	Hultbrand	
valdes	som	ordförande	för	årsmötet	och	Janne	Carlson	tjänst- 
gjorde	som	vice	ordförande.	Elin	Helgegren	valdes	till	
årsmötets	sekreterare.

Janne	tog	oss	med	genom	de	olika	gruppernas	verksamhets-
berättelser	och	vi	fick	på	så	sätt	en	resumé	av	det	gångna	året.	
Därefter	redovisade	församlingens	ekonomiansvarige	Håkan	
Blomgren det ekonomiska bokslutet. Glädjande nog har vi en 
budget	i	balans	och	årsmötet	kunde	bland	annat	besluta	om	
att	avsätta	121 000	kr	till	Förvaltningsfonden	för	att	finansiera	
kommande	takreparation	samt	90 000	kr	till	Vi	bygger	för	fram-
tiden	för	att	finansiera	församlingspedagogtjänsten.

Efter	ett	stärkande	fika	med	smörgås	och	frukt	kunde	vi	sedan	
övergå	till	att	blicka	framåt.	Styrelse,	revisorer	och	ekonomi-
ansvarig	valdes	och	dessutom	förrättades	som	brukligt	val	till	
olika	kommittéer	och	råd.	Några	poster	är	vakanta.	Bland	annat	
behövs	ytterligare	någon	ledamot	till	styrelsen,	till	verksam-
hetsrådet och till valberedningen. 

Efter	det	att	styrelsens	förslag	till	budget	presenterats	och	
klubbats	föredrog	ordföranden	förslaget	till	verksamhetsplan.	
Fokus	i	verksamhetsplanen	ligger	i	år	på	församlingens	inre	liv	
och	på	vår	omvärld.	Vi	vill	finna	vägar	för	att	återupptäcka	för-
samlingsgemenskapen	och	finna	nya	och	nygamla	mötesplat-
ser.	Vi	vill	även	aktualisera	samhälls-	och	miljöfrågor,	vilket	
kan	bli	en	möjlighet	att	träffas	och	föra	viktiga	samtal	och	
även bjuda in vänner och grannar från området kring kyrkan. 
Flera	röster	hördes	i		samtalet	kring	verksamhetsplanen	och	
styrelsen	fick	flera	konkreta	idéer	med	till	den	fortsatta	plan-
eringen	inför	kommande	verksamhetsår.	Verksamhetsplanen	
godkändes	därefter	av	årsmötet.

Efter	en	hälsning	från	årsmötet	för	Redbergskyrkans	unga	
samt	en	hel	del	information	från	olika	församlingsmedlem-
mar	kunde	ordföranden	slutligen	tacka	alla	deltagare	för	stort	
intresse och engagemang och med ett klubbslag avsluta 2022 
års	årsmöte.

 Redbergskyrkans styrelse genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar

I	början	av	mars	höll	Redbergskyrkans	unga	sitt	årsmöte.	Trots	
pandemin så kunde vi se tillbaka på ett år med mycket aktiv-
itet. Runt 50 barn och ungdomar har deltagit i vår verksamhet 
under	året.	När	nu	restriktionerna	är	borta	känns	det	extra	
kul	att	barnkören	har	kunnat	starta	igång	igen.	Våra	andra	
aktiviteter	är	Scouterna	(både	för	barn	och	vuxna),	Rodrick	(en	
tonårsgrupp)	och	Retroensemblen.	

Ungdomsrådet genom ordförande David Engström

Redbergskyrkans unga

Hör	du	till	dem	som	efterlyst	en	bättre	stämning	–	i	flygeln,	
alltså?	Då	bör	du	märka	skillnad	framöver!	Härom	veckan	
monterades	nämligen		en	klimatanläggning	under	flygeln	i	
kyrksalen. 

Pianot, både ram, trä och strängar, påverkas av temperatur-
växlingar	och	torr	luft,	och	tappar	då	stämning.	För	att	undvika	
detta tillsätts nu fukt, kontrollerat via klimatanläggningen. 
Överdraget	skall	alltid	läggas	på	efter	att	man	använt	flygeln.	

Bättre stämning i kyrkan?!

Känner	du	någon	som	går	i	årskurs	7-9	till	hösten	och	skulle	
vara	intresserad	av	att	konfirmera	sig	i	Redbergskyrkan?	Lägg	
ett	mail	till	martina@redbergskyrkan.se	med	intresseanmälan	
för	mer	information.

Konfirmationsläsning 

Välkommen	med	på	arbetsdag	den	7	maj	klockan	9.00-14.00.	
Mest	utomhusarbete	och	fika	blir	det	förstås.	

Praktiskt	arbete	hålls	nu	på	måndagar	kl	9.00-12.00	med	fika	
kl 10.30. 

Arbetsdag 7 maj

Det	finns	behov	av	flera	frivilliga	värdar	som	kan	hjälpa	till	vid	
externa	uthyrningar.	Mejla	till	info@redbergskyrkan.se		

Fler frivilliga värdar behövs


