
En lång varm sommartid går 
mot höst. Kanske känner du en 
saknad av ljuset, av värmen och 
närheten till andra. En annorlun-
da sommar håller på att ta slut. 
Coronaviruset har påverkat oss 
alla på olika sätt. Hemestrar och 
få möten med människor har det 
blivit för de flesta av oss. 
Det blåser svalare vindar. Dörren 
stängs. Begränsat känns livet 
med utsikt från köksbordet. En 
hängande krukväxt i brunt, tre 
regndroppar på balkongsstolens 
ryggstöd. Den gröna gräsmattan har fått 
gula inslag av tidigt fallande löv.
Vi går en höst till mötes. Vi vet inte hur 
mycket vi kan mötas eller om vi får leva 
i det slutna och lilla rummet. Vi hoppas 
och tror att vi snart kan återgå till det 
mer normala.
Och då kommer vi till ett nyreno-
verat kök i Redbergskyrkan. Och även 
kyrksalen ser lite annorlunda ut med fast 
ramp byggd framför predikstolen.

Och kyrkan kommer att vara öppen 
för nya möten, för att dela erfarenheter, 
hoppas på framtiden, dela tro och dela 
gemenskap i olika former. Välkommen 
med frågor, böner och längtan. Gud 
är före oss och möter oss. Låt oss upp-
muntra och inspirera varandra. Livet 
väntar. Vi har ett ansvar. Gud har en gåva 
bevarad… 
Än är det gott att leva och det goda skall 
segra. 

Vila i din väntan. Stilla mötet sker. 
All din stora längtan Herren hör och ser. 
Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot. 
Herren skingrar rädslan; kornets hopp är 
stort. 
Framtiden väntar, vila i 
tro, 
kornet som nu slumrar 
snart börjar gro.  
(Per Harling. Psalmer 
och Sånger 205:2)

Söndag 13 september
10.30 Samlingssöndag med köksinvigning. Enheten i  
  och Kristus. Predikan Ctefan Brochmann. Ledning Karin  
12.00 Hultbrand. Anmälan krävs, se notis på baksidan.  

Söndag 20 september
11.00 Videogudstjänst från kyrkokonferensen med bl a   
	 ordination	av	Ahmad	Sarhangi.	Efteråt	firar		 	
 vi nattvard. Ledning Ctefan Brochmann.

Söndag 27 september
11.00 Videogudstjänst från kyrkokonferensen. Ledning   
 Ctefan Brochmann.   

Söndag 4 oktober
11.00  Gudstjänst. Änglarna. Predikan Roland Ernebro.  
 Ledning Anna-Carin Tonnvik. Församlingsmöte. 

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

Söndag 18 oktober
11.00  Gudstjänst. Trons kraft. Predikan 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. 

Måndagar
19.00  Kören övar

Tisdagar  
18.30  Spårarscout. Upptäckarscout (jämna veckor)

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

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

Sommaren går mot höst

123 238 91 87

Ctefan Brochmann



Vår köksrenovering är i full gång 
Köksrenoveringen kunde starta lite tidigare än planerat. Det gamla köket tömdes redan vecka 33 av Ragnar Carlson. 
Alla bestick, tallrikar, koppar redskap mm flyttades då in i lillstugan. Veckan därpå revs skåpen, bänkarna, golvmat-
tan och resten av inredningen ut. På torsdagen var det bara ett tomt rum kvar. 

Många turer till tippen blev det. Församlingssalen fylldes med alla nya skåp som monterades ihop. Över 360 paket 
kom med leverans från IKEA. Dessa fick sorteras efter en diger lista och sen monteras ihop. Allt fick inte ens plats i 
församlingssalen utan en del fick ställas inne i kyrksalen. 

Sen började snickarna bygga nya väggar. Först ett nytt rum för kylskåp och förvaring, sen ett nytt avskilt diskrum 
längst in med större plats för att ta hand om all disk. Ventilationen fick dras om och nytt golv med halkskyddad 
våtrumsmatta lades in i nya diskrummet. Den gamla dörren in till lillstugan sattes igen. 

Mycket elarbete har fått göras med flytt av strömbrytare och kabeldragningar till belysning och ny dragning till 
diskmaskin. Nya hål i golvet ner till källaren för dragning av vatten till nya diskrummet. Nya skjutdörrar mellan kök 
och diskrum monterades. Samtidigt byggs även en ny ramp i kyrksalen. Många timmar från frivilliga har det krävts 
samtidigt som vi försökt sprida ut arbetet för inte vara för många åt gången. Idag lördag den 5 september har flera 



Annonsörer
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I höst är du välkommen med på praktiskt arbete, gemenskap 
och	fika	i	Redbergskyrkan.	Det	finns	arbetsuppgifter	både	i	
kyrkans trädgård och inomhus. 

Vi	träffas	följande	tisdagar	9.00	–	12.00:	15	september,	29	
september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 novem-
ber och 8 december. 

Vi har också arbetsdag i Redbergskyrkan lördagen 24 oktober 
10.00	–	14.00.	

Rangela Kolback

Praktiskt arbete i höst

skåp monterats och bänkskivor ligger på plats. Det som återstår för sista renoveringsveckan är bland annat ett nytt 
undertak med infälld belysning i form av stora paneler för bättre belysning, inredning i diskrummet och att de gamla 
serveringsluckorna ska ersättas av ett högre och bredare motorstyrt jalusi.  

 

Text och foto: Torbjörn Eklund

Under våren och hela sommaren har vi haft Redberg Welcome 
varje onsdag från cirka kl 18-21. Vi har inte varit så många 
(cirka	10-15	stycken)	och	vi	är	såklart	noga	med	avstånd	och	
handsprit. Vi brukar laga något lätt och sedan prata, äta och 
pussla.	Det	blir	ofta	intressanta	och	givande	samtal	till	 
exempel	om	filmer,	konstiga	svenska	ord	och	egenskriven	
lyrik. Ofta kommer samtalen in på livsfrågor om tro och 
identitet.	En	av	höjdpunkterna	i	sommar	var	en	utflykt	till	
Gräfsnäs slottsruin med sol och bad, svensk historia, informa-
tion	om	Slottsruinen,	pastasallad,	kaffe	och	kaka.	En	skön	dag	
med	cirka	15	personer.	Planerna	är	att	fortsätta	i	höst	och	
alla	som	vill	vara	med	är	välkomna!	Det	skulle	vara	bra	om	vi	
kunde	bli	några	fler	som	kan	ta	ansvar	för	att	köpa	in	det	som	
behövs till matlagningen. Vi ser också jättemycket fram emot 
att använda det nya köket!

Redberg Welcome-gruppen genom Maggan Hall, Margareta 
Blomgren och Christina Persson

Redberg Welcome hälsar

Efter nästan ett halvårs uppehåll så kände Göran att det var 
dags att försöka ha körövningar igen för dem av oss som kän-
ner oss bekväma med det och inte tillhör riskgrupp. 

Måndag	v	36	träffades	ett	litet	men	förväntansfullt	gäng	på	
13 personer i kyrksalen. Stort fokus låg såklart på säkerheten 
och jag tror att vi alla kände oss trygga med hur övningen var 
upplagd. Vi satt på säkert avstånd från varandra, utspridda i 
kyrkrummet.

Det	kändes	ovant,	men	härligt,	att	få	sjunga	tillsammans	igen	
även om alla de som inte kunde vara med var saknade! Men vi 
hoppas och ber att vi inom en snar framtid på nytt ska kunna 
träffas	allihop	som	vanligt.	

Kerstin Strand

Redbergskyrkans kör startar

Ny bok av Roland Ernebro. Finns att köpa 
i kyrkan.  

Boktips – Vem väntar på mig?
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Söndagen den 13 september har vi samlingssöndag och vi 
uppmärksammar	också	vår	köksrenovering.	Det	kommer	att	
bli lite annorlunda då vi har två tider för att vi inte ska bli så 
många	samtidigt	och	fler	ska	våga	sig	hit:	10.30	och	12.00.

Till detta tar vi in anmälan så vi har lite koll på att vi inte blir 
för många någon av samlingarna. Anmäl din närvaro till mig, 
Ctefan	Brochmann,	via	sms,	mail	eller	telefon:	076-028	7467,	
ctefan@redbergskyrkan.se.

Till dig som vill vara med på den senare samlingen, tänk på att 
inte komma för tidigt så att de som är med på första samlingen 
hinner lämna kyrkan.

Välkommen på samlingssöndag och köksinvigning!

Ctefan Brochmann 

Samlingssöndag 13 sept

Omsorgsgrupper
7 sept – 13 sept  Turkos
14 sept – 20 sept Brun 
21 sept – 27 sept Vit 
28 sept – 4 okt  Röd 
5 okt – 11 okt  Rosa
12 okt – 18 okt  Orange 
 

Kyrkans anställda
Pastorer: 
Ctefan Brochmann, 076-028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se 
Måndagar är Ctefans lediga dag. 

Roland	Ernebro,	031-16	32	45,	ernebro.roland@gmail.com 

Redaktion:	Kerstin	Strand,	Katarina	Hallingberg	och	Torbjörn	
Eklund. Manusstopp 30 september.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Varmt välkomna till en ny termin i Redbergskyrkan. Efter en 
annorlunda vår och sommar står vi nu inför planeringen av en 
höst, som även den kommer att präglas av den pågående pan-
demin. Styrelsen har i grova drag planerat hur våra samlingar 
ska se ut under första delen av hösten. Vi möts på ett något an-
norlunda, men säkert, sätt till samlingssöndag och köksinvig-
ning	13	september.	För	att	fler	ska	kunna	vara	med	gör	vi	två	
samlingar. Läs mer om detta på annan plats.

Vi vill också redan nu inbjuda till församlingsmöte 4 oktober. 
Då	kommer	vi	att	informera	och	samtala	om	de	frågor	som	
ligger	närmast	i	tiden.	Kanske	finns	det	då	också	nya	rekom-
mendationer	från	våra	myndigheter	beträffande	allmänna	
sammankomster.

Coronapandemin	har	gett	effekter	på	församlingens	ekonomi.	
Färre gudstjänster och lägre antal gudstjänstbesökare innebär 
lägre intäkter. Även mindre intäkter från servering och kort-
tidsuthyrning påverkar resultatet. I viss mån kompenseras 
dock intäktsbortfallet genom att arbetsgivaravgiften tillfälligt 
(under	perioden	mars	–	juni)	har	sänkts.	Om	restriktionerna	
fortsätter under året riskerar ekonomin att fortsatt påverkas.

En sammanställning av det ekonomiska resultatet för första 
halvåret 2020 visar att insamling till församlingen ligger lägre 
än	föregående	år	och	cirka	30 	000	kr	under	budgeten.	Det	är	
framför allt kollekt och inbetalning via bankgiro och Swish 
som minskat. 

Under året har vi även åtagit oss att göra en extra insamling för 
att	finansiera	solcellssatsningen.	Det	har	inkommit	27	700	kr	
men det återstår 28 900 kr för att vi ska nå upp till budget. 

Om du har möjlighet, gör gärna en extra inbetalning till 
församlingen.	Du	väljer	det	sätt	som	passar	dig	bäst.	Om	du	
saknar inbetalningsblankett för bankgiro, kan du kontakta 
Rangela Kolback. 

Du	som	har	funderingar,	frågor	eller	förslag	till	styrelsen	an-
gående hur vi i församlingen kan och bör hantera den rådande 
situationen med pandemin är välkommen att höra av dig till 
någon av oss i styrelsen eller till församlingsföreståndare 
Ctefan Brochmann.

Redbergskyrkans styrelse genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar

Efter en annorlunda vår som följdes av en sommar utan läger 
har scouterna startat upp höstterminen starkt. Vi är mycket 
glada över att kunna välkomna fem nya ledare! Några av dessa 
ledare har startat upp en patrull med spårarscouter (för barn 
på	lågstadiet).	Redan	innan	höstens	första	träff	har	drygt	tio	
barn anmält sig för att vara med i denna nya patrull.

Än så länge är ingenting bestämt men förhoppningsvis kom-
mer även barnkören igång senare under hösten.

Redbergskyrkans Unga genom David Engström

Redbergskyrkans Unga

Solcellerna – jan till aug 
Målet för insamlingen är 100 000 kronor och hittills har det 
kommit in 71 100 kronor. Swisha till Redbergskyrkan 123 238 
91	87	eller	bankgiro	281-8565.	Märk	med	Sol.	 

 
 
 
 
 

Producerad	el	hittills	under	2020:	18,45	MWh.	

Vi kommer i höst testa att ha kyrkan öppen för besök, ljuständ-
ning	och	kanske	samtal.	Då	vi	inte	kan	ha	några	torsdagsträf-
far i dagsläget kommer kyrkan att vara öppen på torsdagar 
mellan	11	och	13	för	den	som	vill.	Jag	kommer	att	finnas	i	
kyrkan, ljuset i ljusbäraren kommer att brinna så det går att 
tända	ljus.	Det	är	en	möjlighet	att	komma	till	kyrkan	då	det	
inte är så trångt här. Kortare samtal kan det också bli. Vill du 
ha ett längre samtal så kan vi bestämma tid och form för det 
antingen när vi ses, på telefon 076 028 74 67 eller via mail 
ctefan@redbergskyrkan.se.

Ctefan Brochmann

Torsdagsöppet


