
Att se framåt genom sina erfarenheter 
skapar möjligheter. Så tänker jag. Både 
i arbetet och privat upplever vi alla peri-
oder av stress, lugn, lycka och sorg. Det 
är så våra liv ser ut. Det vore egentligen 
onödigt att tänka något annat. Som-
maren är inte så långt borta med både 
värme och sol, men samtidigt känns det 
så länge sedan. Naturen har börjat sin 
förberedelse mot vintern genom att än-
dra färg och form. Allt signalerar förän-
dring. Kanske är förändring något som 
våra liv också kan anamma mer aktivt 
om vi vill. Förändring kan ju handla om 
så mycket, att välja en annan väg eller 
att verkligen bejaka något man tror på. 
Kanske förändring också betyder vila en 
stund. Vila i tankar om sig själv och sina 

medmänniskor. 
Hösten kan ses 
som en påmin-
nelse om förän-
dring, förnyelse, 
rensning, val 
eller varför inte 
förberedelse 
inför nya tider. 
Men finns också 
tid för uppmuntran och omtanke. Tove 
Janssons ord från sin Höstvisa: ”skynda 
dig att älska, dagarna mörkar minut för 
minut, tänd dina ljus, det är nära till 
natten…” får klinga i våra liv och till de 
människor vi möter.
Paulus ord till Filipperna får också bära 
dig och utmana dig:

Om det alltså finns 
tröst genom Kristus, 
uppmuntran från 
kärleken och gemen-
skap från Anden, om 
det finns ömhet och 
medkänsla, gör då 
min glädje fullkom-
lig genom att visa 
enighet. Lev i samma 

kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från 
självhävdelse och fåfänga. Var  
ödmjuka och sätt andra 
högre än er själva. Tänk 
inte bara på ert eget bästa 
utan också på andras. 
(Fil. 2:1-4)

Söndag 31 oktober
11.00 Gudstjänst med bibliolog ”Frälsningen” Ctefan  
 Brochmann Lars-Olov Karlsson. 

	 Bön	och	offerdag	för	Equmenia

Onsdag 3 november
18.00 Filmkväll för alla från 12 år.  

Söndag 7 november
11.00 Gudstjänst. Filipperbrevet. Predikan Roland  
	 Ernebro.	Ledning	Ctefan	Brochmann.	Sång	och	musik		
 Martina Green. 

Söndag 14 november
11.00 Gudstjänst. Filipperbrevet. Predikan Ctefan 
	 Brochmann.		Ledning	Inger	Berndtsson.	Sång	och		 	
	 musik	Solid	Gospel.	Nattvard.		

13.00	 Vuxenscout:	Första	hjälpen

Lördag 20 november
18.00 Vi bryr oss-gala.  Vi får njuta av sång och musik av   
 Redbergskyrkans kör och barnkör med musiker  
	 och	solister.	Nytt	för	i	år	är	Retroensemblen,	 
	 ungdomar	som	spelar	retromusik.   
 Se notis på baksidan

Söndag 21 november
11.00 Gudstjänst Filipperbrevet.	Predikan	Roland	Ernebro.		 	
 Ledning Birgitta Jäghem Löfving. 

Söndag 28 november
11.00 Första advent. Gudstjänst. Ett nådens år. Predikan   
 Ctefan Brochmann. Ledning Karin Hultbrand.   
	 Sång	och	musik	av	kören.		
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Hösttankar

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

Praktiskt arbete på	tisdagar	9.00-12.00

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	på	tisdagar kl 19.00-20.30

Redberg Welcome –	matlagning	och	gemenskap	varje	
onsdag kl 18.00

Torsdagsträffen för daglediga ses varje torsdag kl 11.00

Redbergskyrkans körer övar varje måndag. Barnkören kl 
17.45.	Vuxenkören	kl	19.00	

Julmarknad 4 december kl. 10-14 
Äntligen kan vi ha julmarknad igen i Redbergskyrkan! Bjud in vänner 
och släktingar till kyrkan.  Det blir julgransförsäljning, lotterier,  
handelsbod, julkransar, fika, musik, hembakt och mycket mer. 



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

En	regnig	lördag	i	oktober	
åkte	30	scouter,	ledare	och	
volontärer från Redbergs-
kyrkan till Väröbacka för 
att	uppleva	en	heldag	i	
scouting.	Efter	sex	timmars	
ösregn	var	ledarna	impon-
erade över det goda humör 
som	fanns	i	våra	patruller.	
Dagen blev en lyckad träning i olika scoutaktiviteter såsom 
knopar,	sjukvård,	eld	eller	samarbetsövningar.	På	bilden	syns	
några	av	kårens	spårarscouter.

Fotnot: Scoutlagen nr 5 lyder: “En scout möter svårigheter med 
gott humör”. 

Avliden:	Britt-Marie	Lernberger	avled	den	5	oktober	i	en	ålder	
av 79 år. Begravningsgudstjänsten ägde rum den 27 oktober. 

Lyckad Kämpalek i ösregn

Församlingsboken 

Omsorgsgrupper
1 nov – 7 nov  Turkos
8 nov – 14 nov  Brun
15 nov – 21 nov  Vit
22 nov – 28 nov  Röd
29 nov – 5 dec  Rosa

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	22	november.	 
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Här kommer några glimtar från församlingsmötet som hölls 
efter	gudstjänsten	söndagen	den	17	oktober.	Cirka	30	person-
er var närvarande. Karin Hultbrand ledde mötet.

Ctefan	Brochman	som	tillsammans	med	Roland	Ernebro	var	
våra	ombud	i	år	på	den	digitala	kyrkokonferensen,	samman-
fattade de viktigaste besluten och erfarenheterna. Kontakta 
någon av dem för att höra mer.

Lars-Olov Karlsson redogjorde för den nya inriktningen för 
internationell	mission,	som	togs	på	konferensen.	Bland	annat	
kommer	arbetet	att	koncentreras	till	15	länder	i	framtiden.

Sedan	fick	vi	en	redogörelse	av	Håkan	Blomgren	angående	
församlingens ekonomi. Insamlingarna till församlingen ligger 
på	ungefär	på	samma	nivå	som	förra	året.	Prognosen	för	hela	
året	pekar	mot	ett	nollresultat.

Under mötet berättade Ctefan om försöket med ambon i 
kyrkorummet. Detta är ett test för att se om vi trivs med en 
mindre	och	flexiblare	”predikstol”.	Inget	är	beslutat	utan	kom	
till kyrkan och känn efter om du trivs med den nya varianten. 
Kontakta gärna någon av våra anställda eller någon i styrelsen 
och tala om vad du tycker.

Karin berättade om extra insamling till omläggning av taket. 
Insamlingens	mål	är	25	000	kronor.	Insamlingen	startar	nu	och	
kommer	att	pågå	fram	till	årsmötet.	Skriv	”tak”	om	du	swishar	
eller	lämnar	medel	till	insamlingen	på	annat	sätt.

Styrelsen	jobbar	med	frågan	om	omsorgsgrupperna.	Hur	vi	
kan	göra	mindre	förändringar	för	att	alla	grupper	ska	kunna	
fungera	och	orka	med	uppgifterna	som	ligger	på	grupperna.

Slutligen	informerade	vi	varandra	om	kommande	samlingar.	Se	
kalendariet	och	annonser	på	annan	plats	här	i	församlingsbre-
vet.

Vi	efterlyste	också	personer	som	kan	tänka	sig	att	ställa	upp	
och	skjutsa	scouter	någon	gång	per	termin.	Detta	är	ett	jätte-
fint	sätt	att	stötta	scoutarbetet.	Kontakta	Martina	Green	om	du	
kan	hjälpa	till	med	detta!

Redbergskyrkans styrelse genom Margareta  Blomgren

Styrelsen informerar Om Filipperbrevet 

Under de tre första sönda-
garna i november kommer 
vi att gå ifrån kyrkoårets 
texter	och	hämta	inspira-
tion	från	Filipperbrevet.	
Det är ett kort brev som 
innehåller	mycket	uppmun-
tran och det tycker vi skulle 
passa	väldigt	bra	nu	när	vi	
börjar komma tillbaka efter 
en lång tids isolering. Läs 
gärna	brevet	i	sin	helhet	på	
egen hand som förberedelse för gudstjänsterna

Roland och Ctefan

VI bryr oss-gala

Vi	har	nu	möjlighet	att	träffas	“på	
riktigt” efter en lång tid med re-
striktioner. Därför är vi extra glada 
att åter kunna inbjuda till Vi bryr 
oss - gala i Redbergskyrkan den 
20 november kl. 18. Vi får njuta av 
sång och musik av Redbergskyr-
kans kör och barnkör med musiker 
och	solister.	Nytt	för	i	år	är	Retro-
ensembeln,	ungdomar	som	spelar	
retromusik.	Gott	fika	utlovas	också.

Equmeniakyrkan	har	ett	projekt	i	Kongo	som	heter	Hälsa	för	
alla i Kongo. Projektet stöder hälso- och sjukvården inom 
Equmeniakyrkans	samarbetskyrkor.	Stöd	ges	bland	annat	till	
utbildning	av	sjukvårdspersonal,	installation	av	solpaneler	
och	inköp	av	utrustning.	Vi	får	information	om	projektet	och	
vi gör även en insamling. Redbergskyrkans mål är att samla 
in	minst	10	000	kronor	varje	år,	det	har	vi	klarat	hittills	med	
råge.	Vill	du	redan	nu	stödja	det	här	projektet	kan	du	swisha	
till Redbergskyrkans 123 238 91 87 och ange ”Kongo”. 

Hjärtligt	välkommen	att	vara	med	och	göra	skillnad,	ta	med	dig	
vänner	och	grannar	till	en	viktig	kväll	i	glädje	och	solidaritet!					

Internationella gruppen 

Möteplats	Leva	Mångfald	12-13	nov	är	tyvärr	inställd.	

Leva Mångfald inställd 


