
Söndag 26 januari
11.00 Gudstjänst. Jesus skapar tro. Bibliolog Ctefan  
 Brochmann. Sång av Solid Gospel. Söndagsskola

Torsdag 30 januari
11.00  Torsdagsträffen. Bibelsamtal. 

Söndag 2 februari 
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Se notis om tema på   
 baksidan. 

Torsdag 6 februari
11.00  Torsdagsträffen.  En expedition till Svalbard 1965.   
 Ulf Atlestam. 

Söndag 9 februari 
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann. Se notis om tema på  
 baksidan.  Nattvard. 

Torsdag 13 februari
11.00  Torsdagsträffen. Bibelsamtal. 

Söndag 16 februari 
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Se notis om tema på   
 baksidan. Sång av Kerstin Strand

Torsdag 20 februari
11.00  Torsdagsträffen. Tankar från en begravnings- 
 entreprenör efter 45 år i tjänst. Ett varsamt samtal   
 om livets helhet. Gillis Edman.  

Söndag 23 februari 
11.00 Gudstjänst. Ctefan Brochmann. Se notis om tema på  
 baksidan. Söndagsskola  

Torsdag 27 februari
11.00  Torsdagsträffen. Bibelsamtal. 
18.30 Årsmöte för Redbergskyrkans Unga. 

Söndag 1 mars 
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro.  Prövningens stund.   
 Sång av kören.
13.00 Församlingens årsmöte. 

Torsdag 5 mars
11.00  Torsdagsträffen. Mitt arbete som pastor I Betlehems-  
 kyrkan. Per Duregård 
18.30 Bibliodrama: Den kämpande tron

Lördag 7 mars 
18.00 Konsert med Lutherska missionskyrkans kör 

Varje måndag  Tisdagar jämna 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
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Gudstjänster och verksamheter 

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

En gång till

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

Det finns ett mörker så här års som 
är lite jobbigt. Dagens ljusa timmar 

känns som få. Men ändå är det något 
som håller på att hända. För varje vecka 
blir det lite längre dagar.

Det finns något bra med årstidsväxling-
arna. Jag tror vi behöver lite mörker för 
att kunna uppskatta ljuset. Fast det är ju 
ljuset och livet som återkommer till oss 
som vi längtar till.

Jag har en lekfull bild av Gud Skaparen 
som jag fått av den engelske författaren 
G. K. Chesterton. Han ser Gud som en 
ivrig fyraåring som hoppar av glädje varje 
morgon då solen går upp och ropar: ”En 
gång till”. Och Gud tröttnar aldrig på 
sin lek. Varje morgon lika glad och med 
samma iver: ”En gång till!”.

Det är samma sak med våren. Gud 
ropar: ”En gång till!”, och naturen börjar 
att förbereda sig. Först syns det inte så 
mycket, men så småningom börjar det 
grönska. Och snart, efter ett antal ”En 
gång till” så är allt grönt och lummigt. 

Orden ”En gång till!” gäller 
också oss när vi ibland känner 
oss misslyckade och inte gör 
Guds vilja. Gud står där som 
en fyraåring och med iver 
försöker få oss att pröva igen 
och igen.

”Väntande på värme vilar rot 
och frö, vet att våren kommer. 

Varje träd och ört brister ut 
i blom på sin 
bestämda tid. 

Kärlek med ditt ljus 
kom, kom och hos oss 
förbliv.” (PoS 204:4)



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

Barn- och ungdomsaktiviteterna fortsätter under våren:
Barnkör måndagar: 17:45-18:30
Scout tisdagar jämna veckor 18:30-20:00
Söndagsskolan: sista söndagen varje månad 

Redbergskyrkans unga har årsmöte 27 februari 18:30. 
Vi bjuder på maräng-swiss. Information finns på tavlan i 
foajén.

Vi tackar för hjälpen med julgransförsäljningen, det har 
varit väldigt stöttande på alla fronter. Hur det gick med 
försäljningen återkommer vi med på årsmötet, liksom 
allt som är nytt för året, terminen, föreningen och sty-
relsen. Jag lämnar styrelsen och min ordförandeplats 
vid årsmötet.

Hälsningar UR genom  Emanuel Wigell Jambren.

Ungdomsrådet informerar

Omsorgsgrupper
27 januari – 2 februari Indigo
3 februari – 9 februari Lila
10 februari – 16 februari Turkos
17 februari – 23 februari Brun
24 februari – 1 mars Vit

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 27 februari.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Vi vill inbjuda till församlingens årsmöte 2020. Årsmöte 
för Redbergskyrkans församling kommer att hållas sön-
dagen den 1 mars kl. 13.00 efter gudstjänst och förstärkt 
kyrkfika. Notera detta redan nu i kalendern!

Styrelsen informerar

Olov Steen fyllde 90 
år den 20 december.  
Detta firades med kalas 
i Redbergskyrkan. 

Nytt om medlemmar och vänner

Ta en stund att fundera över vad du kan och vill vara delaktig i 
bland det som händer i Redbergskyrkan. Det finns många upp-
drag och uppgifter som behöver göras, en del av dem märks 
tydligt, andra märks mest när de inte blir gjorda. Helt klart är 
att vi alla behövs, om vi är många som hjälps åt blir det fler 
idéer, mer arbetsglädje och mer gemenskap och nytta för oss 
och andra.

Hör av dig så snart du kan om du behöver avsluta ett uppdrag, 
och med tankar om vad du vill vara med i.

Fredrik Johansson och Maggan Hall

Valberedningen informerar

I vår kommer vi att ge möjlighet att få vara med på  
bibliodrama i Redbergskyrkan. Det blir tre torsdagskväl-
lar med start kl 18:30 och sluttid 21:00. Man kan vara 
med en gång eller flera.
5 mars Den kämpande tron
2 april Vägen till korset
7 maj Vägen till livet
Mer information längre fram.

Bibliodrama under våren

Under februari kommer 
Ctefan och Roland att 
använda ”Apostlagärnin-
garna” och Equmeniakyr-
kans temaår ”Till jordens 
yttersta gräns” på guds-
tjänsterna. Spännande och 
utmanande teman som 
handlar både om mission 
och miljö. Välkomna.

Gudstjänster i februari

Julmarknaden inbringade 57 000 kr. Julmarknadsgrup-
pen tackar alla som skänkt, köpt, tagit lotter, fikat, sjun-
git, spelat och medverkat till den goda stämningen. 

Julmarknadens resultat

Kyrkan används mycket framför allt av Redbergskyrkans 
församling, Redbergskyrkans Unga och Räddningsklippan 
men även av grupper, som hyr lokaler i kyrkan. Därför är 
det viktigt att samlingar, sammanträden eller andra aktiv-
iteter bokas i vårt bokningssystem. Har du inte behörighet 
att boka, kontakta Torbjörn Eklund, Rangela Kolback eller 
Ctefan Brochmann så fixar de bokningen. 

Boka rum i Redbergskyrkan

Målet för insamlingen är 
100 000 kronor och hittills 
har det kommit in 43 000 
kronor. Stöd insamlingen 
och märk insättningen med 
SOL. Swish Redbergskyrkan 
123 238 91 87 eller bank-
giro 281-8565

Insamling till solcellerna


