
I vår kyrka har vi en fantastisk  
gobeläng längst fram. Det finns så mycket 
olika symboler som kan tala till oss.

Korset i centrum, omgiven av ljus. 
Skuggan från korset bildar en triangel 
och det är just den jag vill fokusera på 
just nu.

Gud är treenig. Han har tre ansikten. 
Gud som skaparen, Gud som männi-
skan och frälsaren, Jesus Kristus, Gud 
som Anden, livgivaren och hjälparen.

Gud kan ses från olika håll och vi ser 
olika saker, när vi ser från Jesushållet än 
från Skaparens synvinkel. Och båda är 
lika sanna men olika.

Sanningen är alltid flertydig och när en 
lära eller teori presenteras som entydig 
sanning  är den med all säkerhet en 
förenkling eller till och med en osan-
ning. När vi talar om Gud så är varje en-
skilt påstående om Gud bara en av flera 
sanna bilder, men aldrig hela bilden. 
Hela bilden består av flera sanningar.

Jag längtar efter samtal och samman-
hang där vi utgår från att sanningen 
är flertydig. Alla får vi delta och bidra 
med våra perspektiv för att bilden ska 
bli mer komplett. Ingen har tolknings-
företräde utan varje åsikt är sann, en 
sann del av många sanningar. Det går 
inte att äga sanningen, men det går att 
vara sann.

Lars Björklund, sjukhuspräst och 
kaplan på Sigtunastiftelsen skriver:

”Sanningen  
är det enda som kan göra oss fria  
ändå är den  
som säger sig äga sanningen  
farligast av alla”

Nu har precis den långa trefaldighets-
tiden i vårt kyrkoår börjat. En tid som 
talar mycket om hur vi kan växa som 
människor. Samtidigt närmar sig som-
maren med stora steg. Sommaren som 
brukar innebära ombyte, intryck, tid 
för återhämtning och förhoppningsvis 
också ett lite lugnare tempo.

Min önskan är vi kan 
vara öppna för olika 
sanningar för att få en 
mer sann bild av vår 
verklighet och vår tro.

En skön sommar  
önskar jag er.

Söndag 10 juni
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann predikar. Nattvard

Onsdag 13 juni
18.30 Ekumenisk gudstjänst vid Härlanda kyrkoruin

Söndag 17 juni
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro predikar. 

Söndag 24 juni
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann predikar. 

Söndag 1 juli
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann predikar. 

Söndag 8 juli
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann predikar. Nattvard

Söndag 15 juli
11.00 Gudstjänst. John Kvarnero predikar. 

Söndag 22 juli
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro predikar. 

Söndag 29 juli
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro predikar. 

Söndag 5 augusti
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro predikar. 

Onsdag 8 augusti
18.30 Ekumenisk gudstjänst vid Härlanda kyrkoruin

Söndag 12 augusti
11.00 Gudstjänst. Daniel Sunnemar predikar.

Onsdag 15 augusti
18.30 Ekumenisk gudstjänst vid Härlanda kyrkoruin

Söndag 19 augusti
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann predikar. Nattvard

Söndag 26 augusti
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann predikar. 

Församlingsbrev sommar 2018

redbergskyrkan.se#4
2018

Gudstjänster och verksamheter 

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

Olika infallsvinklar

123 238 91 87

Ctefan Brochmann



Annonsörer

Allt du behöver inom  
kristen litteratur och musik

Västra hamng. 21  Tel 031-13 63 50

info@din-bok.se      www.din-bok.se

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665

En sommarfest med glädje och framtidstro

Från barnaröster till gubbarock. Och därtill proffsiga 
sångare och musiker, allsång och massor av glädje. 
Sommarfest för framtidstro, den sista måndagskvällen 
i maj, hade något att bjuda alla. 

”Här kommer vi, sjungande på vår melodi…”

Barnkörens klockrena röster fyller den redan välfyllda 
kyrksalen. Det är sommarfest i Redbergskyrkan. På  
podiet står kyrkokören redo när körledaren och  
kvällens värd Göran Karlsson hälsar välkommen. 

– Ge Sveriges just nu hetaste artist, Casper Janebrink, 
en varm applåd!

Proffsigt komp och aktiv 
publik
Och så drar det igång med 
hiten ”Eloise”. Casper och 
körerna, kompat av Görans 
hopsamlade superband, 
med bland andra trum-
misen Pontus Engborg, 
basisten Rebecka Tholé-
rus, gitarristerna Stanley 
Larsson och Robin, John 
Marou på congas samt 
Jonas Hultström på piano. 
De flesta är tidigare elever, 
nu är flera professionella 
musiker. 

Och även publiken ger 
allt i kväll! Det blir både 
allsång och handklapp 
och ett och annat danssteg 
denna festliga kväll.

Casper, som i vår vunnit 
Stjärnornas stjärn i SVT, 
förklarar sedan hur han hamnat just här just ikväll. 

– Jag hade Göran som musiklärare i sjuan-nian i 
Finngösaskolan i Partille. Och jag slapp honom inte i 
gymnasiet heller. Sen har han terroriserat mig och tjötat 
om att jag skulle komma och medverka. Och Equme-
niakyrkan, det känns spännande, här har jag aldrig varit 
tidigare. 

Kyrkan som flyktingars YMCA 
– Det handlar om att värma sig, få ett mål mat, tvätta 

sig och träffa andra. Det är precis som när flyktingarna 
kom till Redbergskyrkans hösten 2015, säger Göran, i 
presentationen av nästa låt. 

– Och det var mest män som kom hit. Så det stämmer 
väl in på ”YMCA”, säger han när publiken får ställa sig 
upp och göra de karakteristiska rörelserna med armarna 
uppe i luften till Casper och körernas sång. 

Lite lugnare, men med stor inlevelse bland de medver-
kande små, blir det när barnkören sedan får framföra 
”Öppna din dörr för världen” och ”Sommarsamba i som-
marsol”. 

Onsdagsträffar hela 
sommaren
Ali som kom från Irak 
2015 berättar sedan om 
hur han hittat vänner 
genom Redbergskyrkan 
och Sanna Duregård pas-
sar på att göra reklam för 
Redberg Welcome och 
språkkaféträffarna varje 
onsdag under sommaren 
framöver.  Nu får Iris 
Larsson också komma 
fram och få blommor 
för att hon troget servat 
både språkkaféet och 
kören med fika och 
mackor varenda måndag 
hela året. 

Afrikanska rytmer  
skapar glädje
Kvällens nästa artist, Ken 
Wennerholm, har en 
historia tillsammans med 

Göran Karlsson i gruppen Kyrkstöt.  Sedan 2015, har 
han, tillsammans med musikerkollegan Göran Rudbo, 
som dock inte är med i kväll, engagerat sig i Star for 
life. Det är ett svenskt program i samarbete med barn 
och unga i Sydafrika som hade sin grund i en insats mot 
AIDS.

– Vi jobbar med musik som verktyg för att förverkliga 
drömmar, att komma undan farsoten, vilja utbilda sig 
och göra något av sitt liv. Vi skriver musik som de an-
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vänder i sin skola och som vi också tar med hit. Det blir 
ett utbyte. Musiken är ett universellt språk, säger Ken. 

Nu blir det afrikanska ryt-
mer, texter med klickljud 
och stor glädje när Ken 
lär oss att det går utmärkt 
att blanda en sång med 
text på zuluspråket med 
Gärdebylåten. Och i ”Pata 
pata” fullständigt kokar 
hela kyrkan. 

En sommarfest med 
guldkant
Sommarkonserten slutar 
som sig bör – med ”Idas 
sommarvisa.” Sedan är det 
gästabud med sallad och 
bröd. Göran berättar att 
man i flera år haft en  
sommaravslutning, kör-
erna och Redberg Wel-
come tillsammans. 

– I år visade det sig att 
både Casper och Ken 
hade en lucka i sina 
kalendrar just denna 
kväll. Barnkören blev ju 
eld och lågor över att få 
träffa Casper och Ken gav 
verkligen allt. Så det blev 
en sommarfest med gul-
dkant och det känns ju 
kul, säger en nöjd Göran. 

Många kommenterar det 
fantastiska att gratis få gå 
på en så högklassig kon-

sert en måndagskväll. Att döma av stämningen instäm-
mer nog många i det tack Göran fick tillsammans med 
blommorna: ”Livet skulle bli så tråkigt om inte Göran 

fanns.” 

Final med rock
Till sist drar Kris 50  
igång. Ett gäng övervintrade 
rockare med Per Duregård 
och Mikael Virtanen i spet-
sen. 
– Vi är ett band som en gång 

hette Kris10, alltså Kris Ten, 
på den tiden. Nu har vi åter-
uppstått mitt i 50-årskrisen, 
presenterar Per. 

– Vi skriver låtarna själv och 
lägger mycket tid på texterna. 

Och så drar de igång med 
låten ”Sverige brinner” så 
trumhinnorna bågnar. Kyrk-
dörrarna står öppna i den 
varma ljumma kvällen och en 
och annan granne och hundä-
gare som hör musiken tittar 
förvånat mot kyrkan.  

Det är väl så det ska vara – låt 
oss fortsätta överraska! Det är 
det som ger framtidstro. 

Text: Katarina Hallingberg
Foto: Torbjörn Eklund

Hej, här kommer lite hälsningar från kyrkokonferensen i Gävle. 
Här är 28° varmt och konferensen håller till i Gavlehovshallen. 
287 församlingar är representerade och 746 personer inklu-
sive barn deltar i konferensen.
Förhandlingar pågår och mixas av seminarier gudstjänster och 
andra aktiviter. 
Sofia Eklund från Redbergskyrkan är en av de som leder 
förhandlingarna och hon gör det fantastiskt. 
Det har kommit in 12 motioner som handlar om Equmeni-
akyrkans koppling och stöd till Lokala församlingar samt olika 
personalfrågor. exempel på motioner: att satsa mera på unga 
vuxna vilket bedömdes som en viktig fråga och detta bifölls. 

Dock avslogs motionen från Hönö missionsförsamling om att 
låna 50 miljoner till byggnad för hönökonferensen men  
kyrkostyrelsen skall hitta andra sätt att stödja konferensen.

Ikväll är det ordination av många diakoner och pastorer och vår 
egen svärson Jon Bjurenstedt kommer att ordineras.

Det är intressant att diskutera med olika ombud om olika 
viktiga frågor som rör sig inom kyrkan och det är med en känsla 
av stolthet som vi kommer att lämna konferensen, över allt 
som görs för människor samhälle och inte minst barn och unga 
i Sverige.

Hälsningar Lars och Ingela Vennman

Hälsning från kyrkokonferensen i Gävle
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Majsol ler när vi lämnar vår kyrka och ställer färden mot 
Alingsås. Där i Equmeniakyrkan står elvakaffet uppdukat för 
oss. Efter en stunds trevlig samvaro runt borden inbjuder 
församlingens pastor till information om sin kyrka och dess 
verksamhet. Vi imponeras av att få höra om det omfattande 
arbete, som denna stora församling bedriver och där män-
niskor i alla åldrar och från vitt skilda miljöer och länder 
är involverade varje vecka. Man tar verkligen vara på sin 
möjlighet som ”kyrka mitt i byn”. Den efterföljande rund-
vandringen i lokalerna visade att här finns rum för alla.

Så lämnade vi staden bakom oss och for längs vårfagra vägar 
mot ”Pärlan vid Mjörns strand” – Sjöviksgården! Här väntade 
den unge kocken på att för oss få presentera och inbjuda 
till en välsmakande lunch. Mätta och glada kunde vi sedan 
promenera längs stranden mot Lägerkyrkan. Där väcktes nu 
för många av oss minnen till liv om läger och tältliv vi  
deltagit i som unga. Pastor Ctefan samlade oss till andakt 
och avslutade med att önska oss alla en skön sommar. För 
oss som deltagit under dagen kunde den inte ha börjat  
bättre än så här!

Katy Byhem

Torsdagsträffens vårutflykt
Tack till AnneMarie

I samband med gudstjänsten 27 maj, fick vi uttrycka vårt 
varma tack till AnneMarie Svenninghed, som förstärkt vår 
personalgrupp under närmare ett och ett halvt års tid. I början, 
och i slutet, av perioden som uppskattad omsorgspastor och 
som vakanspastor under tiden vi väntade på ny församlings-
föreståndare. Vi hoppas att vi får möjlighet att ses även i 
fortsättningen, även om AnneMarie nu slutar sin anställning i 
Redbergskyrkan. Vi önskar henne en riktigt välsignad sommar!

Förändring av kontorsrummen
Som vi nämnt vid något tidigare tillfälle har våra anställda 
kommit med förslaget att ha ett gemensamt kontor. Nu ska 
detta bli verklighet! 

Det tidigare ”gamla styrelserummet” kommer att inredas med 
bl a tre skrivbordsplatser samt en sitthörna. Det rum som idag 
är Ctefans kontor blir i stället ett rum för enskilda samtal. Rum-
met där Roland o Linnéa har sina kontorsplatser kommer att 
bli ett rum för Redberg Welcome. Vi tror att dessa förändringar 
kommer att bidra till att vi utnyttjar rummen på ett ännu bättre 
sätt.

Sommartider ...
Tack för att du kommer ihåg hur viktigt det är att det regel-
bundna offrandet fortsätter även under sommar- och  
semestertider. 

Personalens sommarledigheter:

Ctefan  9/7-5/8 (nåbar på telefon 9-13/7), ledig helg 11-12/8 

Roland  18/6-15/7, 6/8-19/8

Linnéa  Ledig helg 22-24/6, 30/6-5/8

Omsorgsgrupper
28 maj – 3 juni  Turkos
4 juni – 10 juni  Brun
11 juni – 17 juni  Vit
18 juni – 24 juni  Röd
25 juni – 1 juli  Rosa
2 juli – 8 juli   Orange
9 juli – 15 juli  Grön
16 juli – 22 juli  Blå
23 juli – 29 juli  Indigo
30 juli – 5 augusti  Lila
6 augusti – 12 augusti  Turkos
13 augusti – 19 augusti  Brun
20 augusti – 26 augusti  Vit
27 augusti – 2 september  Röd

Styrelsen informerar

Pastorer: 
Roland Ernebro, 031-16 32 45, ernebro.roland@gmail.com
Ctefan Brochmann, 076 028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se

Ungdomsledare: 
Linnéa Smedman, 0735-25 29 59, linnea@redbergskyrkan.se

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 25 augusti.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Församlingsboken
Avliden:   Margareta Lundquist 14 april 2018.
 Begravningsgudstjänsten ägde rum i  
 Redbergskyrkan den 4 maj.

I böneringen ber vi för gemen-
samma böneämnen. Vi delar ak-
tuellla böneämnen per mail, men vi 
möts också ”på riktigt” en gång per 
månad. Vill du att vi ska be för ditt 
böneämne? Skicka ett mail till  
boneringen@redbergskyrkan.se eller 
lägg en lapp i bönelådan som finns i 
kyrkan.

Vill du vara med i böneringen?  
Skriv till boneringen@redbergskyrkan.se eller tala med  
Roland Ernebro eller Bengt Tonnvik.

Du vet väl om att du kan köpa aktuella böcker på kyrkans bok-
bord? Ta en titt nästa gång kommer till kyrkan! Du betalar med 
inbetalningskort i boken, eller med swish.

Böneringen och bokbord
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Böneringen
Vi ber tillsammans 


