
”Om du visste vad Gud har 
att ge och vem det är som 
säger till dig: Ge mig något 
att dricka, då skulle du ha 
bett honom, och han skulle 
ha gett dig levande vatten.” 
Joh. 4:10

Så sa Jesus till en kvinna som 
han mötte vid brunnen en 
gång. Men jag undrar om 
han inte skulle vilja säga 
samma sak till oss. Om vi 
verkligen insåg vem Jesus är, 
hur mycket han älskar oss 
och vad han har att ge skulle 
vi längta efter att få del av det.

Möjligen gäspar du när du läser det här 
och ser det som ett typiskt pastorsprat. 

Jag bjuder på det. Orden är lika mycket 
riktade mot mig själv som mot någon 
annan. Jag vet hur lätt talet om andlig 
fördjupning kan kännas som ett tyngande 
krav. Men om jag verkligen insåg hur 

mycket Jesus har 
att ge skulle kravet 
säkert förvandlas till 
en längtan.

Fram till påsk kommer vi inte att ha några gudstjänster i 
Redbergskyrkan. Vi hoppas och ber för att vi ska kunna ses 
under påskhelgen, men just nu ser det lite mörkt ut. Tiden 
får utvisa när vi kan öppna upp. Vi kommer dock att lägga 
upp hälsningar och andakter på hemsidan, YouTube och 
Facebook. Så håll gärna lite koll där.

Öppen Kyrka
Kyrkan kommer under denna tid att vara öppen och beman-
nad för enskild andakt på torsdagar och söndagar mellan 
11.00 och 12.30.

Vill du besöka kyrkan vid något annat tillfälle kan du höra 
av dig till oss pastorer Ctefan Brochmann eller Roland 
Ernebro så hittar vi en tidpunkt. Detsamma gäller om du vill 
ha ett samtal med någon av våra pastorer, om smått eller 
stort. Tveka inte att höra av dig.

Digital kyrkfika

Det är flera som uttryckt att man saknar gemenskapen med 
andra. Vi vill testa om vi kan hitta något sätt att mötas via 
Zoom en gång i veckan. Inledningsvis är det just att få mötas 
som är i fokus. Vi kan också fundera på om vi ska strukturera 
upp det mera. Men först vill vi undersöka intresset.

Fram till påsk vill vi erbjuda detta varannan söndag 12.30-
13.30 och varannan torsdag 19.00-20.00.

Det är inte så att man måste vara med alla gånger, man 
bestämmer för varje träff.

Skicka ett mail till mig inför den träff du vill vara med på så 
skickar jag en länk till just den träffen.  
ctefan@redbergskyrkan.se 

Söndagar 12.30-13.30 Torsdagar 19.00-20.00

24 januari  28 januari

7 februari  11 februari

21 februari  25 februari

7 mars   11 mars

21 mars   25 mars

Välkommen att vara med och pröva nya vägar till gemenskap.

Ctefan Brochmann

Församlingsbrev jan-feb 2021
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Gåvan

123 238 91 87

Roland Ernebro

Årsmöte 2021 
Församlingens medlemmar kallas till årsmöte lördag den 20 
mars kl. 15.00. Årsmötet kommer att genomföras digitalt via 
Zoom. 
Anmäl att du vill vara med till ordf@redbergskyrkan.se senast 
20 mars kl. 12.00. Du får då en länk med inbjudan till ett 
Zoom-möte. Du som inte har dator kommer att kunna delta på 
annat sätt, exempelvis över telefon.
Årsmöteshandlingar skickas ut via post eller mail i god tid före 
årsmötet.

VÄLKOMNA hälsar Redbergskyrkans styrelse



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

Redbergskyrkan har en vänförsamling i Luozi i Kongo Kinsha-
sa. Men sedan en tid tillbaka finns Redbergskyrkan även med i 
Nätverket Luozi i Sverige. I detta nätverk ingår också ett antal 
församlingar i Värmland och Dalsland. Nätverket har en vänre-
lation med ditriktet Luozi som utgörs av ett antal församlingar. 
I början på december fick vi en hälsning från distriktet i Luozi 
och dess distriktföreståndare Pastor Daniel Lubaki Mateta. 
Brevet finns att läsa här. 

Ord av stöd till systrar och bröder i Nätverk Luozi i Sverige.
Kära bröder och systrar: Frid i Jesus Kristus
Vi lånar orden från Aposteln Paulus, riktade till bröderna i 
Filippi, som säger: “ Jag tackar min Gud var gång jag tänker på 
er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag 
ber för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från 
första dagen.......Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. 
Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag 
försvarar och befäster evangeliet delar ni allesamman nåden 
med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med 
Kristi Jesu ömhet. “ (Filipperbrevet 1:3-8)
Vi känner verkligen i våra hjärtan gemenskapen med er, i den 
här svåra tiden med pandemin COVID-19, som, enligt den 
information som vi fått, hindrar er att samlas i Guds hus som 
ni brukar. Det är så, att alla våra församlingar i distriktet har 
beslutat att ägna tid till förbön för er i våra söndagsgudstjän-
ster och andra kristna samlingar.

I den här ADVENT-PERIODEN ber vi allvarligt att Gud besöker 
era respektive hem och att hans Heliga Ord, uttalade av pro-
feten Jesajas mun, förverkligas; “ Oket som tyngde dem, stån-
gen på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som 
den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars istriden och 
manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras 
av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt 
på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudom-
lig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” (Jesaja 9:4-5)

Till slut, må DEN ALLSMÄKTIGE, HÄRARNAS HERRE välsigna er 
och visa er alla barmhärtighet, Amen!

Förmedlat genom Lars-Olov Karlsson

För RU kommer vårterminen börja ungefär som höstterminen 
slutade. Söndagsskolan är vilande och barnkören träffas då 
och då via dator. Scouterna håller fanan högt och kommer att 
fortsätta träffas utomhus. På programmet står eldning,  
lövkunskap, sjukvård och mycket annat.
RUs årsmöte kommer att hållas 4 mars kl 18.30. Vi hoppas att 
vi ska kunna träffas i kyrkan men inget beslut har tagits ännu. 
Oavsett om det blir en fysisk träff eller inte så kommer det att 
vara möjligt att delta digitalt. Om du vill få en digital inbjudan 
till årsmötet kan du intresseanmälan dig till  
ru@redbergskyrkan.se.  
När det drar ihop sig kommer du då få information om hur du 
kan delta i årsmötet.
Redbergskyrkans Unga vill tacka församlingen för engageman-
get kring decembers granförsäljning. På grund av en stor eft-
erfrågan på granar denna jul såldes granarna slut på rekordtid, 
trots att vi hade några fler än förra året. Redan på söndagen 
den andra helgen var försäljningen färdig.
Tisdagen den 19 Januari startar Spårarscouterna sin vårtermin 
där de oftast kommer att träffas på Apslätten. Tisdagen den 26 
Januari startar Upptäckarscouterna sin vårtermin. Tyvärr kom-
mer vi inte ha samlingar tillsammans på grund av pandemin 
men verksamheten kommer ändå att fortsätta. Vi hoppas att 
vi snart kan ha vanliga träffar igen men vi ser ändå till att vara 
utomhus under alla träffar.

David Engström

Hälsning från Luozi

Redbergskyrkans unga

Omsorgsgrupper
18 jan – 24 jan Lila
25 jan – 31 jan  Turkos 
1 feb – 7 feb   Brun 
8 feb – 14 feb Vit
15 feb – 21 feb Röd
22 feb – 28 feb Rosa

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

Vi är fortfarande mitt i en pandemi, vilket naturligtvis fortsät-
ter att påverka församlingens verksamhet. Styrelsen har 
beslutat att ställa in samtliga gudstjänster fram till och med 
mars månad, dvs. fram till palmsöndagen. I mars tar vi ett nytt 
beslut och vi önskar inget hellre än att få mötas till gudstjänst 
igen i påsk, men vi följer naturligtvis myndigheternas rekom-
mendationer.
Detta betyder att även vårt årsmöte påverkas. Församlingens 
medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 20 mars kl. 15.00. 
Det kommer för första gången att bli ett digitalt årsmöte till 
vilket man får anmäla sig. Notera redan nu dag och klockslag!
För tillfället är det flera råd och kommittéer i församlingen som 
väljer att träffas på digitala plattformar. Styrelsen har därför 
beslutat att teckna avtal med den digitala mötestjänsten Zoom 
för i första hand ett år. En kontaktperson i varje råd eller kom-
mitté kommer att få tillgång till inloggning för att kunna skapa 
och bjuda in till Zoom-möten.
Församlingen har skickat en ansökan till Equmeniakyrkan om 
bidrag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coro-
napandemin. Equmeniakyrkan har fått drygt 3,3 miljoner kro-
nor att fördela till församlingar som gör ansökan för inkomst-
bortfall/ökade kostnader för perioden 1 mars – 31 december 
2020. Inkomstbortfallet för vår del har varit ganska stort pga. 
minskade hyresintäkter, kollekter och serveringsintäkter samt 
inställd julmarknad. 

Redbergskyrkans styrelse genom Karin  och Margareta 

Styrelsen informerar

Just nu är det inte möjligt att samlas i Redberg Welcome. Men 
en Whats app-grupp, en digital mötesplats, har skapats för att 
man ska kunna hålla kontakt den dag restriktionerna lättar och 
man kan träffas igen. Det berättar Maggan Hall, en av de för-
samlingsmedlemmar som är engagerade i Redberg Welcome. 

- Via WhatsApp kan vi också ta  ta initiativ till aktiviteter i 
mindre grupper. Förra lördagen var vi sju personer som tog 
en promenad med fika vid Härlanda tjärn. Flera deltagare har 
också kontakt med varandra mer på det personliga planet, 
säger Maggan. 

Redberg Welcome


