
Jag konstaterar att hösten 
rymmer en mättad stillhet 

som andra årstider saknar. 
Särskilt dimmiga, fuktiga 
höstmorgnar. Då är det som att 
naturen håller andan och bara 
är. Visserligen finns mycket av 
stillhet även i vintern, men i 
den gnistrande kylan, hal is, i 
barn som åker pulka och djur 
som måste röra sig och äta för 
att överleva, upplever jag en 
större aktivitet.

Men fastän naturen kan kännas karg, 
eländig och grå så ser man om man tittar 
lite nära att det finns mycket skönhet 
också nu. Det räcker oftast att man bara 
tar sig tid och gör sig besväret att komma 
tillräckligt nära. Det kan vara att sätta sig 
på marken och beundra pärlor av dagg i 
gräset, att titta på ett blad på en enskild 

gren, ”ådrorna” i ett löv, frostkristaller på 
olika ytor. Då, när jag tar mig tid och gör 
mig besväret att upptäcka det stora i det 
lilla, då ändras mina perspektiv och jag 
ser mer och mer av regelbundna, vackra 
mönster. Och jag ser att sådan skönhet 
finns också i mig och i alla andra män-
niskor.

Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn 
över hela jorden. Jag vill besjunga din 
himmelska prakt med ett barns, ett dibarns 
mun. Du har rest ett värn mot dina fiender 
för att betvinga ovän och hämnare. När jag 
ser din himmel, som dina fingrar format, 
månen och stjärnorna du fäste där, vad är 
då en människa att du tänker på henne, 
en dödlig att du tar dig an honom? Du 
gjorde honom nästan till en gud, med ära 
och härlighet krönte du honom. Du lät 
honom härska över dina verk, allt lade du 
under hans fötter: får och oxar, all boskap, 
och markens vilda djur, 
himlens fåglar och havets 
fiskar, allt som vandrar 
havets stigar. Herre, vår 
härskare, väldigt är 
ditt namn över hela 
jorden. (Ps 8 )

Söndag 3 november
11.00 Gudstjänst. Vårt evighetshopp. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Ann-Christine Mjörnheim.  

Tisdag 5 november
18.30 Bibliodrama, se notis på baksidan. 

Torsdag 7 november
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus – bibelsamtal

Lördag 9 november
18.00  Vi bryr oss-gala. Redbergskyrkans körer.   
 Se notis på nästa uppslag. 

Söndag 10 november
11.00 Gudstjänst. Samhällsansvar. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Birgitta Jäghem Löfving.  
 Nattvard. Söndagsskola.  

Torsdag 14 november
11.00  Torsdagsträffen. Konstnär, maka, mor – berättelsen   
 om Ester Elvira. Gunnel Atlestam

Söndag 17 november
11.00 Gudstjänst. Vaksamhet och väntan. Predikan  
 Anders Elfström. Ledning Margareta Hall. Musik av   
 Elin och Emanuel Jambrén. Filmvisning. 

Torsdag 21 november
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus – bibelsamtal

Söndag 24 november
11.00 Gudstjänst. Kristi återkomst. Predikan Roland  
 Ernebro. Ledning Marie Brycke,

Torsdag 28 november
11.00  Torsdagsträffen. Det hände år 1940. Villy Holmberg 
19.00  Samtalskväll. “Trygga tillsammans”

Söndag 1 december, första advent
11.00 Gudstjänst. Ett nådens år. Predikan  
 Ctefan Brochmann. Ledning Cai Brochmann 
  Musik av kören

Lördag 7 december
10.00 Julmarknad. Granförsäljning, lotterier, hembakt och  
 mycket annat. Se annons på nästa uppslag.  

Söndag 8 december, andra advent
11.00 Gudstjänst. Guds rike är nära. Predikan  
 Roland Ernebro. Ledning Anna-Carin Tonnvik.
  Musik av David och Kristina Engström

Varje måndag  Tisdagar udda veckor  
  17.45 Barnkören övar 18.30 Scouter

  19.00 Kören övar Tisdagar jämna veckor 
  09.00 Praktiskt arbete
  Varje onsdag 
  18.00  Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Församlingsbrev november 2019

redbergskyrkan.se#8
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Det stora i det lilla

123 238 91 87

Ctefan Brochmann



Efter önskemål om ett 
alternativ till “vatten-
kannemetoden” för att 
rengöra kyrkans golv har 
det nu köpts in en ny typ 
av mopp. Spraymoppen 
Smart har en påfyllnings-
bar behållare som fylls 
med rengöringsmedel och 
vatten. Genom ett reglage 
uppe på handtaget sprayar 
man vattnet framför mop-
pen och sedan är det bara 
att feja för glatta livet.

Vi har köpt in ett exem-
plar till att börja med. 
Återkoppla gärna vad du tycker 
till  
info@redbergskyrkan.se

Solceller installerade på taket 

Allt är nu klart med installationen av solcellerna på 
kyrkans tak.

Beslutet om installation fattades av församlingsmötet 
i maj, efter förarbeten från styrelsen. Bakgrunden till 
satsningen är en önskan att vara vara en förebild i 
närområdet när det gäller miljöarbete vilket också lig-
ger i linje med församlingens tänk kring hållbar tro och 
Equmeniakyrkans tema “Till jordens yttersta gräns”.

Under sommaren och början av hösten har ett stort arbete gjorts med att först reparera taket (då brister upptäcktes 
i samband med förberedelserna) och sedan installera och koppla in solcellerna. Förhoppningen är att investeringen 
ska löna sig på ungefär 10 års sikt och Länsstyrelsen har beviljat ett visst bidrag. Det är ändå en kännbar utgift för 
församlingen  och nu hoppas vi – i linje med församlingsmötets beslut – att kunna samla ihop 100 000 kronor i en 
särskild insamling. Du kan vara med genom att märka din insättning på Swish eller bankgiro med SOL. Inom kort 
kommer vi också att kunna följa insamlingen på plats i kyrkan, tillsammans med mer information om projektet. 
Håll utkik!

Vuxenscout i Redbergskyrkan – för dig som är 20+ 

Nu startar vi vuxenscout i Redbergskyrkan – scout för dig som är 20+. Vi 
ses några söndagar per termin, alltid utomhus. Välj själv om du vill komma 
enstaka tillfällen eller varje gång. 

Första träfffen var i oktober och nästa äger rum söndagen den 3 november 
kl 13 med växtfärgning på schemat. Vi testar bland annat tusen år gamla 
recept för hur man har färgat kläder i Sverige långt innan kemikaliefärger 
var påtänkta. Ta gärna med dig ljust garn eller andra textilier du vill färga. 
Färgbara material är framför allt bomull och ylle. Undvik polyester! Vi 
kommer ha lite garn på plats om du inte har något själv.

Varannan tisdag, jämna veckor,  mellan klockan nio och 
tolv träffas de – ett litet men gott gäng som gör praktiskt 
arbete i kyrkan, under ledning av Rangela Kolback. 
Majvi Kvint är en av dem som varit med varenda tisdag. 
Vad har du gjort?
– Vi har börjat röja i fläktrummet. Där har det hamnat 
en massa skräp som måste sorteras och en hel del behöver 
slängas. Sen har jag gjort ett specialarbete som låssmed 
och fixat lås till vårt arkivrum. Trädgårdsarbete är också 
sådant vi gör när vädret tillåter.
Varför väljer du att vara med?
– Jag är arbetslös just nu och tycker det är roligt att ha 
något att göra. Vi fikar också tillsammans – det är en 
viktig del av det hela. 
Måste man vara händig och stark för att vara med?
– Nej då. Det finns en massa olika uppgifter som ska 
utföras i kyrkan. Dessutom måste ju någon ordna fika – 
så alla är välkomna. 
Gruppen vill alltså gärna bli fler. De tar också emot 
förslag på insatser som kan utföras i kyrkan. Ta kontakt 
med Rangela 070-488 29 10 om du har idéer eller frågor. 

Kom med i fixargruppen!Alternativ städutrustning 



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

Även i år arrangerar 
Redbergskyrkan en 
kväll kring solidaritet 
med hela världen. Det 
blir sång och musik 
av Redbergskyrkans 
kör med musiker och 
solister. Vi får också 
njuta av barnkörens 
sång och musik.
Equmeniakyrkan har ett projekt i Kongo som heter Hälsa 
för alla i Kongo. Projektet stöder hälso- och sjukvården 
inom Equmeniakyrkans samarbetskyrkor. Stöd ges till 
bland annat utbildning av sjukvårdspersonal, installa-
tion av solpaneler och inköp av utrustning. Vi får infor-
mation om projektet och vi gör även en insamling. Gott 
fika utlovas också. Hjärtligt välkommen att vara med och 
göra skillnad! I Redbergskyrkan 9 november kl 18.00. 

Vi bryr oss-gala 9 november 
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Årets julgransförsäljning startar den 
7 december i samband med jul-
marknaden. Ett bokningsschema 
för försäljningspass kommer att 
finnas på anslagstavlan. Stöd 
Redbergskyrkans barn- och 
ungdomsarbete genom att 
köpa din julgran här. 

Julgransförsäljning 

Omsorgsgrupper
4 november – 10 november Grön
11 november – 17 november Blå
18 november – 24 november Indigo
25 november – 1 december Lila
2 december – 8 december Turkos

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

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

På Församlingsstyrelsens bord finns många skiftande 
ärenden. Vi har vid vårt senaste sammanträde bland 
annat antagit reviderade attestregler och även en revi-
derad delegationsordning för beslut inom församlingen. 
Vi har också reviderat församlingens policy för uppvakt-
ningar och minnesgåvor. Andra frågor som vi har  
behandlat är bland annat församlingens ekonomi, verk-
samhet och vissa fastighetsfrågor. Styrelsen har exem-
pelvis antagit en offert på 110 tkr för installation av nytt 
lås- och larmsystem i kyrkbyggnaden. En annan stående 
punkt på agendan är Räddningsklippan, vår persiska för-
samlingsplantering som har sin verksamhet i vår kyrka.

Söndagen den 27 oktober hölls ett församlingsmöte 
då vi hade för avsikt att välja in två ledamöter på de 
vakanta platserna i styrelsen. Swedbank kräver att vi 
har en fulltalig styrelse för att de ska kunna godkänna 
styrelsens val av företrädare gentemot tredje man. Vid 
församlingsmötet fanns inga nya ledamöter på förslag 
och därför togs ett beslut enligt plan B. Eftersom för-
samlingsmötet är församlingens högsta beslutande 
organ kunde vi i mötet utse församlingens företrädare 
gentemot tredje man, i det här fallet Swedbank. Mötet 
beslutade enligt styrelsens förslag att Håkan Blomgren 
och Lars-Olov Karlsson var för sig är företrädare gente-
mot Swedbank och dessa plus Birgitta Jäghem Löfving är 
även firmatecknare var för sig.

Inför årsmötet 2020 hoppas vi att styrelsen kan bli full-
talig med det antal ledamöter som stadgarna föreskriver, 
det vill säga 7-9 ledamöter + ordförande. I dagsläget 
består styrelsen av 5 ledamöter plus ordförande. Vi 
arbetar på så sätt att vi enbart fattar beslut då minst fyra 
ledamöter är närvarande, vilket innebär att vi uppfyller 
stadgarnas krav på att minst hälften av ledamöterna ska 
vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. 

Styrelsen informerar

Barnvälsignelse: 
Aron Sunnemar, 
son till Malin och 
Daniel Sunne-
mar, framburen 
den 13 oktober i 
Redbergskyrkan. 
Officiant Karl 
Hylén.

Nytt om medlemmar och vänner

Samtalen om gudstjänsten fortsätter. Det gäller inte bara de 
som leder gudstjänsterna utan alla som är intresserade av 
hur vi utformar våra gudstjänster är välkomna. Höstens sista 
samling blir den 21 november kl. 18.30.  

Träffar för gudstjänstledare 

Bibliodrama är ett sätt att upptäcka och utforska bibeltexter 
inte bara med hjärnan utan med hela kroppen och även ta 
hjälp av andras erfarenheter och uttryck. Det är ett lekfyllt sätt 
att komma till nya djup i texter.
Nästa träff är tisdagen den 5 november för den som vill prova 
på. Tiden är 18.30-21.00. Det kostar 50:-, och det går till att 
fixa fika och lite förbrukningsmaterial som vi behöver.
”I krukmakarens hus” kallar vi detta.  Jeremia 18:1-6.
Anmälan till Ctefan Brochmann på telefon eller mail senast 
den 3 november. Välkommen att pröva något nytt.

Bibliodrama

Vid kyrkokonferensen i Jönköping i våras hölls ett 
storseminarium om hållbarhet, som en del av temaåret 
Till jordens yttersta gräns. Seminariet filmades och efter 
önskemål visar vi det i Redbergskyrkan efter gudstjänst 
och kyrkkaffe den 17 november. Välkommen att vara 
med och titta och diskutera! Förhoppningsvis får vi 
något att ta med oss både till församlingens arbete och 
våra egna liv. 

Verksamhetsrådet genom Sofia Eklund 

Filmvisning om hållbarhet 


