
Vi människor har så många 
rädslor – vi är så rädda. Vi 
är rädda för ensamheten, för 
mörkret, för döden – kanske 
också för livet. Ibland har jag 
en känsla av att det som styr 
världen inte är pengar eller 
makthunger – det som styr 
världen är rädsla. Rädslan 
får länder att köpa vapen för 
pengar som kunde ha använts 
till något bättre. Rädslan att 
bli smittad har varit extra ty-
dlig det senaste året. Rädslan 
för svek gör att vi inte vågar älska med 
hela vårt hjärta och med full kraft.

Jag vet inte vilken bild av livet som 
döljer sig bakom alla rädslor. Vad hade vi 
förväntat oss? Att vi skulle leva lyckliga 
i alla våra dagar? Att vi skulle gå genom 
hela livet utan att nånsin ens få skavsår? 
Nej, tidigt lärde vi oss att livet inte är så 
– att vi måste räkna med svek, ensamhet, 
sår och smärta. Ingen kommer undan. 
Men vi kan välja hur vi möter våra liv. 
Antingen kan vi låta rädslorna styra 
oss eller också kan vi lära oss att trots 
alla rädslor leva öppet, utsatta för både 
kärlek och hat, liv och död. Vi måste 
våga oss ut i dagen utan garantier och vi 
måste tillåta oss att misslyckas. Och när 

vi misslyckas börja om igen, utan att ge 
upp.

Petrus var en av Jesu lärjungar som 
hade trotsat alla rädslor och gjort det 
han kände var rätt. Han hade låtit sig 
drabbas av kärlek – kärleken från Jesus 
och sin egen kärlek till Jesus. Men så 
hände det som inte fick hända. Jesus 
blev korsfäst och dödad, och Petrus stod 
där med sina drömmar och sina stora 
ord hängande i luften – orden om att 
han aldrig skulle svika – aldrig nånsin. 
Men när döden grinat honom i ansiktet 
hade han också svikit och rädslan hade 
fått kontrollen.

Nu var allt försent – Petrus var tillbaka 
i fiskebåten och Jesus var död. Aldrig 

skulle Petrus få en chans 
till att få upprättelse …

Men då kommer Jesus 
på stranden – det är inte 
försent! Och än en gång 
vågar Petrus utsätta sig 
för risken att misslyckas. 
Han upprepar orden 
han längtat efter att få 
säga: ”Jag älskar dig – 
du vet allt – du vet att 
min kärlek är kantstött 
och trasig – men jag äl-
skar dig.”  Och Jesus tog 

emot Petrus med en kärlek som aldrig 
begränsas av rädsla eller förbehåll.

På samma sätt tar han emot oss när vi 
misslyckas, när vi låter rädslan förkrym-
pa våra liv. Då ställer han oss inför nya 
utmaningar, nya uppbrott som tvingar 
oss att trotsa rädslan. Och misslyckas vi 
igen, får vi pröva igen...

I skrivandes stund är det inga lättnader från myndigheterna. 
Max 8 personer per samling är det som gäller just nu. Men vi 
är i startgroparna så fort möjligheten ges att samlas fler än 
så. Och detta kan ske på kort varsel. Håll utkik på hemsida, 
Facebook och i Göteborgs-Posten.

Varje söndag kommer vi att lägga upp en andakt på hemsida 
och Facebook i någon form. 

Kyrkan kommer också att vara öppen och bemannad för en-
skild andakt alla söndagar i maj mellan 11.00 och 12.30. 

Vill du besöka kyrkan vid något annat tillfälle går det bra att 
höra av sig till oss pastorer Ctefan Brochmann eller Roland 
Ernebro så hittar vi en tidpunkt. Detsamma gäller om du vill 

ha ett samtal med någon av oss pastorer, om smått eller stort. 
Tveka inte att höra av dig.

Digital kyrkfika 

Våra digitala kyrkfikan via Zoom kommer att fortsätta också 
i maj: 2/5, 16/5 och 30/5 kl 12.30-13.30. Vill du vara med 
så skicka ett mejl till ctefan@redbergskyrkan.se så får du en 
länk. 

Ctefan Brochmann och Roland Ernebro

ctefan@redbergskyrkan.se

076-028 7467
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Gudstjänster och samlingar 

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

Våra rädslor

123 238 91 87

Ctefan Brochmann
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Omsorgsgrupper
26 april – 2 maj Röd
3 maj – 9 maj Rosa
10 maj – 16 maj Orange
17 maj – 23 maj Grön
24 maj – 30 maj Blå
31 maj – 6 juni Indigo

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 23 maj.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Möjligheten för några av oss att på påskdagen kunna fira 
gudstjänst i Redbergskyrkan, gav lite hopp om återgång till 
normala tider. Vi fortsätter dock att hålla ut och hålla fysiskt 
avstånd ett tag till, så många digitala möten blir det. Men 
styrelsen har i alla fall kunnat fortsätta att träffas, då vi inte 
varit fler än 8 vid våra sammanträden och vi sitter utspridda i 
församlingssalen.

Digitalt möte är dock vad som gäller för årets kyrkokonferens 
i september. Församlingen har ännu inte valt något ombud till 
konferensen, så det finns möjlighet att anmäla intresse om 
du skulle vilja vara församlingens representant i det sam-
manhanget. Hör av dig till någon av våra ordföranden för mer 
information.

När det gäller vår församlingsplantering Räddningsklippan, 
har vi fått positiva besked om förlängning av anställningsstöd 
från Arbetsförmedlingen. Detta innebär att vi kan erbjuda Sara 
fortsatt anställning på heltid ytterligare en period.

Till dess att restriktionerna lättar, tillåter vi samlingar med 
högst 8 personer. Det innebär att t ex Böneringen kan fortsätta 
att träffas i kyrkan – nästan som vanligt. Så allt behöver, som 
väl är, inte ställas in. Men visst ser vi fram emot den dag då vi 
alla kan få mötas till gudstjänst i vår kyrka.

Redbergskyrkans styrelse genom Birgitta Jäghem Löfving

Styrelsen informerar 

Ann-Christine Mjörnheim avled den 30 mars i en ålder av 67 
år. Begravningsgudstjänsten ägde rum i Redbergskyrkan den 
23 april.

Församlingsboken

Till Jordens yttersta gräns är temat för Equmeniakyrkans 
internationella mission. Vanligtvis är insamlingsperioden för 
detta arbete i huvudsak koncentrerad till perioden december 
– januari. I Redbergskyrkan brukar vi också arrangera Världens 
fest under Trettonhelgen då vi samlar in pengar till det inter-
nationella arbetet. Men pandemin har förändrat vårt vanliga 
sätt att ge stöd till missionen. 

Vi har i Redbergskyrkan 
gjort insamling tidigare 
under 2021 men be-
hoven är stora och såväl 
Redbergskyrkans som 
Equmeniakyrkans insam-
lingsbelopp för 2021 är 
lägre än under tidigare år. 
Låt oss därför ta ett extra 
gemensamt krafttag så att vi når upp till de mål och budgetbe-
lopp som finns för Equmeniakyrkans internationella mission.

Swisha till 123  238 91 87 eller använd bankgiro 281-8565. 
Märk med ”Internationellt”.

                Lars-Olov Karlsson

Insamling

Vi söker pastor eller diakon
Vill du vara med oss i Redbergskyrkan och utveckla arbetet 
med barn och unga? Vill du jobba med ledarvård, ledarutbild-
ning och även arbeta med föräldrar?

Det här är början på en annons om ny medarbetare som snart 
kommer att finnas på Redbergskyrkans hemsida och flera 
platser. När annonsen kommer ut får du gärna hjälpa till att 
sprida den och också be för att rätt person ska känna sig kallad 
att söka. 

Styrelsen och rekryteringsgruppen

Praktiskt arbete i kyrkan
Varannan tisdag förmiddag träffas vi i Redbergskyrkan för 
praktiskt arbete, gemenskap och fika 9.00 – 12.00. Under våren 
och sommaren kommer det att bli en hel del utomhusarbete. 
Datum: 4 maj, 18 maj, 1 juni, 15 juni, 29 juni, 13 juli, 27 juli, 10 
augusti och 24 augusti. Välkomna!

Rangela Kolback  

Personalförändring 
Från och med 1 maj kommer jag att gå ner i tjänst från 75 till 
50 procents tjänstgöring. Åren kommer ikapp även för mig 
och man vill hinna med lite annat innan krafterna avtar alltför 
mycket. 

Eftersom mitt fokus kommer att ligga på gudstjänst och predi-
kan kommer förändringen kanske inte att märkas så mycket för 
församlingen. Positivt eller negativt? Ja, det får vara upp till 
var och en att bedöma.

Om någon undrar vad jag ska göra under den resterande tiden 
kan jag svara såhär: Min dator ska nog inte hoppas för mycket 
på att den ska få en lugnare tillvaro.

Roland Ernebro


