
Det hänger i luften, brukar 
vi säga. Jag vet inte om 

coronaviruset betraktas som 
luftburet men efter att det blev 
känt för några månader sedan 
har det hängt över oss alla. Det är 
nog få människor i vår värld som 
inte blivit påverkade av detta 
virus. Få, om ens någon, har sett 
det men dess verkan är uppenbar 
för alla.
När den heliga anden föll på den 
första pingstdagen både hördes 
och syntes det. Folk hörde ett 
dån och man såg eldslågor. Men det 
dröjde inte länge förrän dånet och 
lågorna var borta. Det betydde inte att 
anden var borta och inte heller tecknen 
på dess närvaro. Tecknen tog sig bara 

andra uttryck och det gällde att lära sig se 
och upptäcka de nya yttringarna.
Såväl viruset som anden är osynliga för 
våra ögon men dess följder är synbara. 
Måtte Gud hjälpa oss så att vi inte enbart 
ser virusets hotfulla framfart.  

Låt oss inte glömma att 
anden samtidigt sveper 
över vår värld. Anden 
som vill ge oss liv 
och liv i överflöd.

Söndag 31 maj
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann 

Onsdag 3 juni
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin

Söndag 7 juni
11.00  Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro, ledning   
 Anna-Carin Tonnvik

Onsdag 10 juni
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin

Söndag 14 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan Nina Holgersson, ledning  
 Marie Brycke. Sång av Leif Sunesson

Onsdag 17 juni
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin

Söndag 21 juni
11.00 Gudstjänst. Predikan och ledning Ctefan Brochmann 

Söndag 28 juni
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Ctefan Broch-  
 mann, ledning Cai Brochmann

5 juli – 26 juli 
Uppehåll för gudstjänster i Redbergskyrkan

Söndag 2 augusti
11.00  Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Onsdag 5 augusti
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin

Söndag 9 augusti
11.00 Gudstjänst. 

Onsdag 12 augusti
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin

Söndag 16 augusti
11.00 Gudstjänst med nattvard. Predikan Roland Ernebro 

Onsdag 19 augusti
18.30 Ekumenisk sommarandakt i Härlanda kyrkoruin

Söndag 23 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann 

Söndag 30 augusti
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann 

Söndag 6 september
11.00  Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Söndag 13 september
11.00  Samlingssöndag med köksinvigning. Predikan Ctefan  
 Brochmann

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

Församlingsbrev sommar 2020
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Det hänger i luften

123 238 91 87

Roland Ernebro



Vad gör ni utan Redbergskyrkan?

Efter många helt tomma veckor har gudstjänsterna återupptagits i Redbergskyrkan. Bland dem som vågat sig 
dit är de allra flesta under 70 och tillhör inte någon riskgrupp. Vad gör de andra? Församlingsbrevet ställde 
frågan till fyra av de många. 

Rangela Kolback

”Just nu är jag på Bobergsgården, vi är bara två personer här som gör 
enskilda insatser och jag ska städa. Igår, tisdag, hade vi praktiskt arbete 
i Redbergskyrkan. Det var utomhusarbete och ingen trängsel men 
även om vi bara är några få som avsätter ett par timmar så blir det i 
alla fall lite gjort. 

Eftersom jag nyss fyllt 70 avstår jag från gudstjänsterna. Det är klart 
att jag saknar dem. Jag har ju inte heller haft några grupper som hyrt 
in sig att ta hand om, jag har istället fått ta emot avbokningar. Men 
folk är optimistiska och har börjat boka in sig för hösten. 

Det känns som att många församlingsmedlemmar har kontakt med 
andra per telefon och mejl och jag vill uppmuntra alla att hålla ut.”

Ragnar Carlson

”Vi bor alltid på sommarstället i Ljungskile ungefär halva året och nu är vi 
extra motiverade för att det är mindre risk för smitta här. Vi slipper springa 
på grannar i hissen och när barn och barnbarn kommer står vi på varsin 
sida av den inglasade terrasssen. 

Sista månaden har vi haft gudstjänst två gånger per söndag, dels TV-
gudstjänsten, dels Betlehemskyrkans livesända gudstjänster. Det fungerar 
väldigt fint!

Vad vi också gör, Ulla och jag, är att vandra i skog och mark varje dag. Vi 
följer en karta, som de lokala orienterarföreningarna tagit fram, där man 
plockar checkpoints. Sen i mars har vi plockat 27 checkpoints men det 
finns 120 så de räcker hela sommaren. 

Vi är ju två och har det bra – men det finns de som bor själva och blir mer 
ensamma. De drabbas extra mycket och dem får vi tänka på.”

Birgit Svensson, 95 år

”Jag vågar mig inte till kyrkan och saknar det förstås väldigt. Men det är 
bara att finna sig i det. Vad jag framför allt saknar är torsdagsgruppen och 
mina vänner där. 

Jag är ute och går varje dag, med rullator eller käppar, om det inte blåser 
för mycket. Jag är så tacksam att jag kan göra det. Jag blir ibland hämtad 
av min son – men de är ju lite rädda att smitta mig så vi håller avstånd. 

Det jag också vill poängtera är att jag läser Sändaren, den kommer varje 
onsdag och jag läser den utan och innan. Och så fick jag ett vykort från 
pastorerna i kyrkan, det var trevligt.”



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

Katarina Hallingberg

”Jag jobbar som kommunikatör inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi 
har haft ett väldigt högt tryck under coronatiden, men det är givetvis inte vi 
som jobbar mest. Vår fantastiska vårdpersonal som sliter hårt är de som ska 
hyllas!

Eftersom jag tillhör riskgrupp har jag nu arbetat hemifrån i tio veckor. Det 
fungerar tack vare dator och telefon, bland annat skypemöten, där man ser och 
hör varandra via dator. Men det är socialt väldigt tråkigt. Jag träffar nästan inte 
någon på min fritid heller. Kerstin (Strand) hjälper mig med ärenden och vi 
kan gå promenader brett isär.  Men jag saknar normala tider väldigt – köröv-
ningen på måndagarna i Redbergskyrkan, gudstjänster och kyrkkaffe – ja, till 
och med Blå gruppens städning lockar. Ofta känns det rätt okej, men ibland 
blir jag väldigt otålig och pessimistisk och undrar hur länge det ska vara så här. 
Det är en känsla av overklighet.”
 Intervjuer: Katarina Hallingberg

När det kanske finns lite mer tid över till att läsa vill vi 
komma med ett par tips på böcker som 
kommit ut under våren och som båda 
har författare med anknytning till Red-
bergskyrkan. 
”Gud gör inga undantag” är en bok 
skriven av Lasse  
Yngvesson, en av församlingens tidigare 
pastorer.
I boken berättar han om sitt liv, från 
barndomen och livet som pastor och 
han nämner också tiden i Redbergskyr-
kan.
Men boken handlar till största delen 
om de senaste tjugo åren. År 2000 åker Lasse och hans 
fru Gudrun till Israel för att han ska leda en retreat. De 
kommer dit men innan retreaten hinner börja drabbas 
Gudrun av en hjärninfarkt. De flesta av kroppens funk-
tioner slås ut och läkarna ger inte mycket hopp om att 
hennes liv ska kunna räddas.

Men Gudrun överlever fast livet får helt andra 
förutsättningar. Utan förmåga att röra sig 
eller att prata blir hon ständigt beroende av 
hjälp. Överlever gör också kärleken mellan 
Gudrun och Lasse och efter en lång tid på 
sjukhus och äldreboende kommer Gudrun 
hem igen. Med hjälp av personliga assisten-
ter börjar det nya livet att fungera.
På bokens baksida finns bland annat en 
mening som på ett fint sätt sammanfattar 
dess innehåll: ”Nu gäller det att se det friska 
i det sjuka, inte vänta på stora mirakler men 
se vardagsundren”.
Boken kommer att finnas till försäljning i 

kyrkan och på Din bok. Kontakta Bengt Tonnvik om du 
är intresserad: se Din boks annons nedan.  
Det andra boktipset finns på Redbergskyrkans webb: 
www.redbergskyrkan.se

Roland Ernebro

Boktips – fler finns på kyrkans webb www.redbergskyrkan.se

Välkommen att vata med på praktiskt arbete i kyrkan. 
Vi kör hela sommaren, tisdag förmiddagar: 9 juni, 23 
juni, 7 juli, 21 juli, 4 augusti, 18 augusti, 1 september 
och 15 september. 

Praktiskt arbete i sommar

Bobergsgården har möjlighet att ta emot gäster både 
vandrarhemsboende och campinggäster under juli och 
början av augusti. Bobergsgården ligger en bit söder 
om Falkenberg, nära Kattegatt, och granne med natur-
reservatet Grimsholmen. Stränder utan trängsel. Gården 
drivs i nära samarbete med Equmeniakyrkan. Bokning 
031-35 11 810 eller 0765-424345.

Bobergsgården håller öppet



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

I förra församlingsbladet berättade vi om planerna för ombyg-
gnaden av köket. För att det ska bli möjligt behöver vi din 
hjälp. Vi har skapat en bokningslista som kommer att finnas på 
kyrktorget samt i rumsbokningssystemet. Du kan även maila 
till info@redbergskyrkan.se om du vill anmäla dig. Du kan 
enkelt välja att skriva upp dig på lämpliga arbetspass under 
vecka 34-37. Ha en go sommar. Vi ses.

Jan Carlson

Ombyggnad kök och kyrksal

Omsorgsgrupper
1 juni – 7 juni  Grön + Räddningsklippan
8 juni – 14 juni  Blå  
15 juni – 21 juni  Indigo  
22 juni – 28 juni  Lila  
29 juni – 5 juli  Turkos 
6 juli – 7 juli   Brun 
13 juli – 19 juli Vit 
20 juli – 26 juli  Röd 
27 juli – 2 aug  Rosa 
3 juli – 9 aug   Orange
10 aug – 16  aug Grön + Räddningsklippan

Kyrkans anställda
Pastorer: 
Ctefan Brochmann, 076-028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se. 
Måndagar är Ctefans lediga dag. Semester: 13 juli - 16 aug.

Roland Ernebro, 031-16 32 45, ernebro.roland@gmail.com 
Semester: 19 juni - 12 juli.

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 27 augusti.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Styrelsen har under senare delen av våren hanterat flera frågor 
som har sin utgångspunkt i den pågående coronapandemin. 
En sådan fråga är våra olika samlingar och gudstjänster. De 
senaste söndagarna har vi firat gudstjänst på ett något annor-
lunda sätt genom att vi har varit noggranna med att hålla oss 
till de restriktioner och rekommendationer som finns. Vi har 
även beslutat att i år hålla upp med gudstjänster under juli 
månad. Detta gör vi bland annat för att inte lägga för stor press 
på omsorgsgrupperna, där det kan finnas flera som befinner 
sig i olika riskgrupper. Det kan också svårt att engagera andra 
medverkande i den speciella situation vi nu befinner oss. I 
augusti planerar vi att anordna gudstjänster igen. Detta är 
givetvis ett speciellt upplägg just för den här sommaren och är 
ingenting som vi har för avsikt att göra till en vana.

Med färre gudstjänster och andra samlingar minskar de offer-
gåvor och andra intäkter som brukar komma in den vägen. För 
tillfället har vi inte heller någon korttidsuthyrning till externa 
hyresgäster. Detta påverkar självfallet intäkterna och styrelsen 
vädjar därför till er var och en att komma ihåg församlingen 
med en sommargåva nu under sommarmånaderna. 

Vi önskar församlingens medlemmar, vänner och närstående 
en riktigt skön sommar fylld av vackert väder, ljumma kväl-
lar, stilla sommarregn, härliga naturupplevelser och Guds rika 
välsignelse. 

Styrelsen genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar

Avlidna:  
Maria Nylén avled den 13 mars i en ålder av 61 år. 

Ingegerd Ardevik avled den 17 maj i en ålder av 98 år.  
Begravningsgudstjänsten kommer att vara i Redbergskyrkan 
måndag 8 juni kl 13.00. 

Listor för minnesgåvor finns i kyrkan för den som vill lämna en 
gåva. Kontakta Ctefan om du vill finnas med på listan men inte 
kan eller ska komma till kyrkan. Swish- och bankgironummer 
finns här i församlingsbrevet.

Märk inbetalningen med ”minnesgåva” och till vems minne.

Nytt om medlemmar och vänner

Även ungdomsverksamheten i Redbergskyrkan har blivit 
påverkade av coronapandemin. Barnkören har satts på paus 
medan scouterna har fortsatt att träffas; de är ju vana att hålla 
till utomhus. För scouterna blev sommarens tänkta läger tyvärr 
inställt och istället hölls en uppskattad hajk i mitten av maj.

Till hösten hoppas vi verkligen att våra grupper ska kunna 
återgå till något som mer liknar det normala. Då siktar vi i UR 
på att kunna starta upp en patrull med spårarscouter (tidigare 
känt som Nyingscout). Vi skulle gärna se ytterligare någon 
scoutledare till denna grupp. Om du är intresserad så hör av 
dig! Maila till scout@redbergskyrkan.se

Redbergskyrkans Unga genom David Engström

Redbergskyrkans Unga

Även i år planerar vi för att ha ekumeniska sommarandakter 
i Härlanda kyrkoruin, om det går att genomföra på ett säkert 
sätt och enligt myndigheternas och kyrkornas instruktioner. 
Samlingarna är kl 18.30 sex onsdagskvällar, tre i juni och tre i 
augusti. Datum finns i kalendariet på förstasidan.   

Ekumeniska sommarandakter

Solcellerna – jan till maj 
Målet för insamlingen är 100 000 kronor och hittills har det 
kommit in 65 100 kronor. Swisha till Redbergskyrkan 123 238 
91 87 eller bankgiro 281-8565.  

 
 
 
 
 

Producerad el hittills under 2020: 8,71 MWh. (Maj har 1 dag 
kvar när detta publiceras). 


