
Kommer någon ihåg att det 
fanns en tid när folk inte be-
hövde tänka på hur nära varan-
dra man kom. Man fick vara hur 
många som helst i ett rum bara 
det fanns plats. Det var rentav 
så att man hälsade på varandra 
genom att kramas. Dessutom 
hände det ganska ofta att man 
såg personer som var över sjuttio 
år.
Tänk så fort det kan gå för det 
självklara att inte längre vara 
självklart. Det vi tar för givet idag 
kan bli något som vi längtar efter imor-
gon. Därför ligger det något i den gamla 
klyschan: ta vara på dagen. I psalm 103 

skriver kung David: ”Lova Herren min 
själ, minns allt det goda han gör”. Låt 
oss inte vänta tills i morgon med att vara 
tacksamma över det som vi har idag.                                                                            

Söndag 11 oktober
11.00  Gudstjänst. Lovsång. Predikan Ctefan Brochmann.   
 Ledning Lars Vennman. Kören.

Söndag 18 oktober
11.00  Gudstjänst. Trons kraft. Bibliolog Ctefan Brochmann.   
 Ledning Birgitta Jäghem Löfving.  

Lördag 24 oktober
10-14  Arbetsdag i kyrkan. Gemensamt arbete och fika.  

Söndag 25 oktober
11.00  Gudstjänst. Att leva tillsammans. Predikan Lisbeth   
 Fhager. Ledning Inger Berndtsson. 

Söndag 1 november
11.00  Gudstjänst. Vårt evighetshopp. Predikan Ctefan   
 Brochmann. Ledning Christina Persson.  
 Ljuständning för avlidna under året.  

Söndag 8 november
11.00  Gudstjänst. Frälsningen. Predikan Ctefan Broch-  
 mann. Ledning Marie Brycke. 

Torsdag 12 november
19.00  Bokkväll och samtal kring Roland Ernebros bok Vem   
 väntar på mig. Vilka tankar låg bakom boken? Hur kan 
 man uppfatta den? Medverkan av Per Duregård   
 och Roland Ernebro. 

Söndag 15 november
11.00  Gudstjänst. Vaksamhet och väntan. Predikan Ctefan   
 Brochmann. Ledning Malin Sunnemar.

Söndag 22 november
11.00  Gudstjänst. Kristi återkomst. Predikan Ctefan Broch-  
 mann. Ledning Bengt Tonnvik. 

Söndag 29 november, första advent
11.00  Gudstjänst. Ett nådens år. Predikan  Roland Ernebro.   
 Kören.

Måndagar
19.00  Kören övar

Tisdagar  
18.30  Spårarscout. Jämna veckor även Upptäckarscout. 

Onsdagar
18.00  Redberg Welcome. Läs på Redberg Welcome på   
 Facebook för vad som gäller. 

Torsdagar
11-13  Öppen kyrka: möjlighet att tända ljus och egen andakt. 
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“En gemenskap där alla känner öppenhet och närhet, där individen blir sedd och är delaktig” 

Det självklara

123 238 91 87

Roland Ernebro

2020 är året då mycket inte blir som vanligt. Men en tradition 
tummar vi inte på – Redbergskyrkans försäljning av julgra-
nar! Det går inte, under rådande omständigheter som det 
heter, att anordna julmarknaden på sedvanligt sätt. Men den 
5 december kommer ändå nåt att hända i kyrkan i samband 
med upptakten till granförsäljningen. Så anteckna dagen i din 
kalender. Mer information kommer!

Julmarknadsgruppen

Boka 5 december



Samlingsöndag och invigningar
Den 13 september var det samlingsöndag i vår kyrka. Vi 
hade ett för oss nytt upplägg: två samlingar, en klockan 
10.30 och en klockan 12.00. Vi var ca 30 personer vid 
varje tillfälle och det kändes som corona-säkra samlingar.  
En körgrupp sjöng under Göran Karlssons ledning. Karin 
Hultbrand var gudstjänstledare, jag, Ctefan Brochmann, 
predikade och Roland Ernebro invigde den nygjorda rampen 
som nu har fått räcke, men vi väntar fortfarande på mattan 
som ska vara på själva rampen. Roland uttalade välsignelsen 
från podiet. 

Våra ordförande invigde det nyrenoverade köket med för-
kläde, kastrullskrammel och de som varit ansvariga för reno-
veringen fick en liten gåva. Det finns fortfarande lite kvar att 
fixa, men det ska nog bli klart om vi har lite tålamod. Nu 
hoppas vi att köket ska bli till glädje för många, länge. 

Vid kyrkfikat fick alla varsin påse med fikabröd och något att 
dricka till. Det fanns också en tipspromenad med frågor om 
kök och renovering. 



Annonsörer

Allt du behöver inom  
kristen litteratur och musik
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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

Rapport från kyrkokonferensen 18-26 september

I år hölls Equmeniakyrkans kyrkokonferens digitalt. Den 
höll på längre än vanligt, drygt en vecka, för att alla om-
bud skulle hinna skriva och ta del av diskussionsinlägg 
och förslag. Varje dag var en grupp punkter öppna för 
förslag för att dagen efter gå till omröstning, samtidigt 
öppnade nästa grupp av punkter för förslag. Det gällde 
därför att hålla koll och hänga med. 

Båda söndagarna under konferensen hölls gudstjänst och 
dem var vi med i via internet i Redbergskyrkan. Under 
den första gudstjänsten ordinerades nya pastorer och dia-
koner. Ahmad Sarhangi från Räddningsklippan ordin-
erades i Betlehemskyrkan, Ctefan deltog där. Läs mer om 
ordinationen på sista sidan. 

Lasse Svensson omvaldes 
till kyrkoledare och Karin 
Wiborn och Joakim Hage-
rius valdes till biträdande 
kyrkoledare. Det blev 
livliga diskussioner inför 
valet av biträdande kyrkole-
dare där några förespråkade 
en tredje kandidat och i 
stället för ett enkelt faststäl-
lande av valberedningens 
och kyrkostyrelsens förslag 
blev det personval. Det blev 
ändå kyrkostyrelsens förslag 
som beslutades med stor 
majoritet. 

Kyrkostyrelsen har fått en 
ny ordförande, Kerstin 
Enlund. Lars Gunther, 
Gunilla Hugosson, Daniel 
Klemetz, Anneli Liljemark och Johan Quist valdes till 
ledamöter. Ytterligare 7 ledamöter är valda sen tidigare. 

Konferensen hade hela 17 motioner att ta ställning till. 
Även där blev det i flera fall livliga diskussioner och pre-
sidiet hade fullt upp med att jämka samman motionär-
ernas, ombudens och kyrkostyrelsens förslag och oftast 
hittades bra, gemensamma beslut som alla, eller i alla fall 
de flesta, kunde ställa sig bakom. En motion handlade 
om Equmeniakyrkans kapitalplacering och tog bland an-
nat upp att placeringarna inte bara ska undvika olämp-
liga investeringar utan även aktivt främja klimatomställ-

ning. Redbergskyrkans styrelse ställde sig bakom den 
delen och konferensen beslutade att framhålla vikten 
av att kyrkostyrelsen placerar Equmeniakyrkans kapital 
i fonder som främjar klimatomställning och en hållbar 
utveckling. 

Ett brådskande ärende togs upp till omröstning; ett 
förslag om att kyrkokonferensen skulle ställa sig bakom 
uppropet ”Håll ihop Sverige” till Sveriges regering och 
riksdag. Uppropet vill att alla ensamkommande barn 
som varit i Sverige i minst ett år ska få uppehållstillstånd. 
Förslaget fick stor majoritet.

Hur var det då att vara med i en digital kyrkokonferens? 
Lite krångligt att hålla koll på 
när de olika punkterna togs 
upp för förslag och omröst-
ning, men bra att i lugn och 
ro kunna följa med i alla 
diskussioner.

Skönt att kunna delta som 
ombud utan att behöva resa 
bort och ta ledigt, men också 
lite svårt att hinna med mitt i 
jobb och vardag. Det kändes 
också tryggt att veta att det 
fanns tid och möjlighet 
att kontakta styrelsen om 
det skulle dyka upp någon 
frågeställning där vi som om-
bud inte kände oss säkra på 
vad församlingen vill. Det var 
inget vi använde oss av, men 
möjligheten fanns.

Positivt också att alla som 
kunde och ville hade möjlighet att delta genom att läsa 
diskussioner och förslag.

För den som vill läsa mer finns en sammanfattning av 
alla beslut att ladda ner på www.equmeniakyrkan.se/
kyrkokonferens/

Till slut vill vi ge ett stort och varmt tack till presidiet 
och dess ordförande, Sofia Eklund!

Cai och Ctefan Brochmann, ombud

Våra kyrkoledare Lasse Svensson, Joakim  
Hagerius och Karin Wiborn. 
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Den 20 september var det ordinationsgudstjänst i kyrkokonfe-
rensen på flera håll i landet. Huvudgudstjänsten var i Imma-
nuelskyrkan, Stockholm. Ett 20-tal samlades i Redbergskyrkan 
och deltog via storbild och det var säkert fler församlings-
medlemmar som deltog hemifrån. Spännande upplägg när vi 
i coronatider inte kan samlas så många på samma ställe eller 
inte bör resa så mycket. Det kändes ändå som vi hade en ge-
mensam gudstjänst fast på flera olika håll. På detta sätt tror jag 
att fler än vanligt var med vid ordinationen om än på distans. 

Jag var inbjuden till 
Betlehemskyrkan i 
Göteborg av Ahmad 
Sarhangi som där 
ordinerades till pastor. 
Vi gläds att vår pastor i 
Räddningsklippan nu är 
ordinerad och en ännu 
tydligare del av vår kyrka. Nu ska vi bara hitta något sätt att 
kunna installera honom som pastor. Vår regionala kyrkoledare 
har frågan och återkommer så får vi se hur den görs, kanske 
i vår gudstjänst eller i Räddningsklippans gudstjänst. Jag 
återkommer med mer information när vi vet mer.

Ctefan Brochmann 

Ordination

Omsorgsgrupper
5 okt – 11 okt  Rosa
12 okt – 18 okt  Orange
19 okt – 25 okt  Grön + Räddningsklippan
26 okt – 1 nov  Blå
2 nov – 8 nov  Indigo
9 nov – 15 nov  LIla
16 nov – 22 nov Turkos
23 nov – 29 nov  Brun 
 

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 

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

Söndagen den 4 oktober hölls församlingsmöte efter gudstjän-
sten. Vi var ca 25 medlemmar som var samlade på Kyrktorget 
och ca 10 stycken som deltog via länk. Att kunna delta på valfri 
plats via datorn var en ny erfarenhet för oss och vi hoppas att 
denna möjlighet kommer att finnas kvar även efter pandemin.

I mötet samtalade vi om hösten som ligger framför och hur 
vi kan anordna våra samlingar så att det känns tryggt för alla 
som deltar. Gudstjänsternas nuvarande upplägg uppskattas av 
besökarna och vi försöker finna former även för de samlingar 
som ännu inte startat efter den ofrivilliga pausen. Vi återkom-
mer med information via mail och brev hur vinterns program 
kommer att se ut.

Håkan Blomgren gav en rapport om det ekonomiska läget i 
församlingen. Insamlingarna till församlingen hittills under 
året är uppe i 427  000 kr, vilket är 29  000 kr mindre än mot-
svarande period 2019. Serveringsintäkterna är av förklarliga 
skäl lägre än förra året. Där har intäkterna i år varit 18  000 kr 
mot 41  000  kr 2019. Detsamma gäller korttidsuthyrningen 
som stannade av när pandemin startade. Där börjar dock en 
viss uthyrning komma igång igen. Det fanns även positiva 
nyheter angående ekonomin. Elkostnaderna har i det närmaste 
halverats jämfört med 2019. Detta beror på den varma vintern, 
låga elpriser och satsningen på solceller. 

Församlingsmötet fick också information om ett nytt lås- och 
larmsystem som just har installerats. Mer information om 
hur detta fungerar kommer att skickas ut. I samband med 
den installationen byttes även samtliga branddetektorer i 
fastigheten.

Daniel Sunnemar, styrelseledamot i Redbergskyrkans unga, 
gav en glädjande rapport från ungdomsarbetet. Scouterna 
har haft utomhusaktiviteter under hela Coronapandemin och 
under hösten har gruppen utökats med drygt 20 barn och flera 
nya ledare så nu är det verkligen full fart i kyrkan på tisdags-
kvällarna. Även barnkören och söndagsskolan planerar för att 
starta på nytt. 

Cai Brochmann, ett av församlingens ombud i Kyrkokonferens-
en, gav en hälsning och rapport från konferensen som pågick 
under slutet av september och som i år var helt digital. 

Som sista punkt fanns fyllnadsval till valberedningen. Tyvärr 
hade styrelsen inte fått fram någon person som är villig att gå 
in i det uppdraget så vi får arbeta vidare med frågan. Om du 
kan tänka dig att ställa upp i valberedningen kan du gärna höra 
av dig till någon av oss i styrelsen eller till pastorerna.

Redbergskyrkans styrelse genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar

Hälsa för alla i Kongo är ett pro-
jekt som Equmeniakyrkan har i de 
båda Kongostaterna. Projektet ger 
stöd till installationer av solceller, 
inköp av kirurgisk utrustning, stöd 
till utbildning, vaccinationer etc. 
Stödet är framför allt inriktat mot 
mödra- och barnvård och målet är 
att bidra till att minska mödra- och 
barnadödligheten.

Redbergskyrkan har som mål att 
bidra med minst 10  000 kr varje år. Pengar som gör skillnad. 

Därför kommer vi, liksom tidigare år, att ha en Vi bryr oss-gala 
med medverkan av Redbergskyrkans kör med musiker. Ett in-
slag med kortfattad information om och insamling till projek-
tet kommer också att finnas med.  

Eftersom restriktionerna på grund av Covid-19 i dagsläget 
fortfarande gäller är det troligt att galan får genomföras i digi-
tal form. För att bli uppdaterad på när och hur galan äger rum 
bör du hålla koll på hemsidan. 

Vill du redan nu stödja det här projektet kan du swisha till 
Redbergskyrkans 123 238 91 87 och ange ”Kongo”.

Internationella gruppen

Vi bryr oss-gala i november


