
Det finns ingen sommar som aldrig 
tar slut. Samtidigt finns det ingen höst 
eller vinter som är ändlös. Allting, såväl 
det positiva som det negativa, tar förr 
eller senare slut. Att leva som människa 
innebär därför att samtidigt ha hotet att 
mista det man har och hoppet om att få 
något nytt. Vi kan möta de allt mörkare 
dagarna med tron och förvissningen om 
att vändpunkten kommer.

Jesus hänvisade till naturens ordningar 
när han ville påminna om Guds om-

sorg om oss människor. Liljans skönhet 
skulle ses som ett tecken på att Gud 
också ger människan det hon behöver. 
Årstidernas växlingar lär oss att vi inte 
ständigt kan räkna med att ljuset ska lysa. 

Men lika tydligt är att 
mörkret inte kan hind-
ra ljuset från att 
komma tillbaka.           

Söndag 3 oktober
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Ledning  
 Cai Brochmann 

Onsdag 6 oktober
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Söndag 10 oktober
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro. Ledning 
 Bengt Tonnvik

Onsdag 13 oktober
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Söndag 17 oktober
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Lars Vennman
12.30 Församlingsmöte. 

Onsdag 20 oktober
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Söndag 24 oktober
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro. Ledning  
 Martina Green.  

Onsdag 27 oktober
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap 

Söndag 31 oktober
11.00 Gudstjänst med bibliolog. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Lars-Olov Karlsson 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Årstidernas växlingar

123 238 91 87

Roland Ernebro

Vi får fortsatt vara rädda om varandra när vi träffas i Redbergskyrkan. Tänk på att hålla avstånd och vara noga med handhygien.

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

Torsdagsträffen för daglediga ses varje torsdag kl 11.00

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

Kyrkoavgiften – en gåva till församlingen.  
Anmäl dig senast 31 oktober.
Så här års brukar vi påminna om 
möjligheten att ge församlingen 
och equmeniakyrkan bidrag via 
skattsedeln. Med medgivande 
dras 1 % av din inkomst till Equ-
meniakyrkan direkt i din deklara-
tion. 68% av det inbetalande går 
direkt tillbaks till den församling 
du valt. De övriga 32% går till stöd till församlingar. I 
vårt fall får vi del av detta till Rolands lön. Man kan ge 
kyrkoavgift till flera kyrkor, så du behöver inte gå ur Sven-
ska kyrkan för att ge till oss, om du är medlem där.
Vill du veta mer gå till Equmeniakyrkans hemsida:  
www.equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/
eller fråga mig, Ctefan Brochmann 

Lägg in julmarknaden i din kalender.  Det blir julmarknad i någon form lördagen  den 4 december. 
Notera datumet i din kalender så kommer mer information senare.
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Den 12-13 november kom-
mer det att vara ”Mötesplats 
LEVA MÅNGFALD, öppenhet, 
tydlighet och generositet” i 
vår kyrka. Det är ett arrange-
mang av Equmeniakyrkan 
centralt. Man kan också vara 
med digitalt via länk om 
man vill. Mer information 
och anmälan finns här:  
www.equmeniakyrkan.se/kalender/motesplats-leva-mang-
fald-2021/ 

Sista anmälningsdag är 1 november.

Välkommen på studiecirkeln Mission som förvandlar världen. 
Här ges möjlighet att fördjupa kunskapen om Equmeniakyr-
kans internationella arbete och inspiration till ökat engage-
mang. Detta genom besök av kunniga personer och genom 
samtal.

Vi kommer att ha föreläsningar av Gunilla Ikponmwosa, Hans 
Dahlgren och Cecilie BS Larsen, som alla arbetar med interna-
tionella frågor och mission inom Equmeniakyrkan.

Boken ”Mission som förvandlar världen” är vårt grundmaterial.

Studiecirkeln är förlagd till måndagarna 15 och 29 november 
samt 17 och 31 januari 2022 kl.18.30 till 20.00 i Redbergskyr-
kan, Göteborg

Mer information:  
Ulla Brattö tel.0723-880002, ulla@bratto.se eller  
Lars-Olov Karlsson 0703-001517, lokarlsson28@gmail.com

Anmälan till regionen senast 1 november  
maria.lorentzon@equmeniakyrkan.se

Arrangör: Missionskommittén inom Region Väst av Equmenia-
kyrkan Studiecirkeln sker i samarbete med Studieförbundet 
Bilda.

Leva mångfald

Studiecirkel om mission

Omsorgsgrupper
27 sept – 3 okt  Orange
4 okt – 10 okt  Grön
11 okt – 17 okt  Blå
18 okt – 24 okt  Indigo
25 okt – 31 okt  Lila
1 nov – 7 nov  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 22 oktober.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Höstterminen har nu dragit igång och vi börjar så smått återgå 
till mer verksamhet på plats i kyrkans lokaler. Pandemin är inte 
över, men vi försöker vara kloka och arrangera trygga  
samlingar och till viss del lära oss nya sätt att umgås.

Den 16 augusti började vår nya medarbetare Martina Green sin 
tjänst som församlingspedagog och hon välkomnades i  
samlingsgudstjänsten den 5 september. Hon har en tjänst på 
75 % under i första hand två år. Vi är oerhört tacksamma över 
att vi har kunnat anställa en så kompetent och engagerad 
person som Martina och vi hoppas att hon snabbt finner sig 
tillrätta i tjänsten och i församlingen. 

Vid det ekonomiska halvårsbokslutet kunde vi konstatera att 
vi fortfarande har en budget i balans. De insamlade medlen 
ligger glädjande nog i nivå med budget och kostnaderna har 
också kunnat hållas på eller under budgetnivå förutom  
elkostnaderna. Dessa har legat något högt beroende på höjda 
elpriser och en kall vinter i början av 2021. Vid  
församlingsmötet 17 oktober kommer vår kassör att ge en mer 
detaljerad bild av ekonomin fram till 30 september.

Styrelsen har beslutat att se över omsorgsgruppernas sam-
mansättning och uppdrag. Några grupper kämpar med att man 
är lite väl få som kan ställa upp i det praktiska arbetet. Vi vill 
naturligtvis ha fungerande grupper och därför behövs en viss 
översyn. Mer information om detta kommer på församlings-
mötet.

Vårt uppdrag som moderförsamling åt Räddningsklippan 
fortsätter. Söndagen den 19 september ordinerades Ahmad 
Sarhangi till pastor i vårt samfund och vi önskar honom Guds 
välsignelse i hans framtida pastorsgärning. I mitten av oktober 
träffas referensgruppen för Räddningsklippan för avstämning 
och handledning tillsammans med Equmeniakyrkans  
församlingsutvecklare.

Notera alltså att vi möts till församlingsmöte efter guds- 
tjänsten 17 oktober.

Redbergskyrkans styrelse genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar Pastorsinstallation 

Söndagen den 19 sep-
tember hade vi glädjen 
att installera Ahmad 
Sarhangi som pastor i 
församlingsplanteringen 
Räddningsklippan. Han 
ordinerades vid förra 
årets kyrkokonferens. 
Men på grund av pan-
demin har installationen 
fått vänta. Vi var ett 
femtiotal i gudstjänsten,  
från Räddningsklippan, 
vår församling och även 
några andra gäster.

Hans Dahlgren från 
Equmeniakyrkan Region 
Väst ledde installation. 
Textläsning och förbön, både på svenska och persiska, gav en 
fin bild av bredden på vårt kyrka. Ahmad predikade utifrån 
berättelsen om David och Goliat. Han utmanade oss att följa 
Gud och lita på att vi också kan göra det som syns omöjligt.


