
Tre korta strofer ur Tove Janssons 
Höstvisa. Jag känner att detta på 
något sätt bildar en resonansbotten 
för mig just nu. Vi har levt en lång 
tid då vi inte har kunnat träffas som 
innan och även om många har vaccin-
erats så är smittspridningen hög och vi 
måste vara rädda om varandra. Gula löv 
glesnar ut björkarna utanför mitt fönster 
i Björkekärr. Många har redan fallit av 
och ligger på marken. De talar sitt tydliga 
språk. Sommaren är snart slut. Alltid lika 
kort för att använda Tove Janssons ord. 

Vi längtar efter att mötas, att få träffas 
och hitta tillbaka till det vi hade en gång. 
Men det är inte så enkelt. Allt har förän-
drats och vi har också förändrats. Livet i 
sig gör något med oss över tiden. Vad, är 
dock lite olika. Och min önskan är för 
egen del att jag kan ta lärdom av isolerin-
gen så jag vet vad jag saknar och kan söka 
efter det. Den tredje strofen i Tove Jans-
sons Höstvisa handlar om lust, lust att 

vara tillsammans. Kanske är 
det just detta jag längtar till. 
Vara tillsammans med var-
andra och vara tillsammans 
med Gud. Och nyckeln 
tid är kanske Kärleken till 
Gud och till varandra. Den 
återkommande refrängen 
på Höstvisan får just nu 
utmana och uppmana oss 
till gemenskap och kärlek.

Söndag 5 september
11.00 Gudstjänst. Samlingssöndag med välkomnande av   
 Martina Green, församlingspedagog. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Körgrupp med komp. 

Onsdag 8 september
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Söndag 12 september
11.00 Gudstjänst. Predikan Roland Ernebro

Onsdag 15 september
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Söndag 19 september
11.00 Gudstjänst med nattvard. Installation av pastor   
 Ahmad Sarhangi, Räddningsklippan, Hans Dahlgren,   
 Ctefan Brochmann

Onsdag 22 september
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Lördag 25 september
10-14 Arbetsdag. Arbetsuppgifter  både inomhus och utom  
 hus. Välkommen! Fika till alla som kommer. 

Söndag 26 september
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann 

Onsdag 29 september
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap 

Söndag 3 oktober
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann  
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Lust att vara tillsammans  

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött,  
Nu blir kvällarna kyliga och sena.

En sommar går förbi, den är alltid lika kort,  
Den är drömmen om det man kunde vinna.

En enda sak är viktig och det är hjärtats lust 
Och att få vara samman med varandra.

Skynda dig älskade, skynda att älska,
Dagarna mörkna minut för minut,
Tänd våra ljus, det är nära till natten,
Snart är den blommande sommarn slut

Vi får fortsatt vara rädda om varandra när vi träffas i Redbergs-
kyrkan. Tänk på att hålla avstånd, var noga med handhygien och 
sitt bara på anvisade platser.

Redbergskyrkans scouter träffas tisdagar kl. 18.00-19.30
Spårarscout 7-8 år
Spårarscout 9-10 år 
Upptäckarscout 10-11 år
Eftersom det är hårt tryck på platserna till spårar- och 
upptäckarscouterna behöver du föranmäla ditt barn samt 
fått en bekräftelse på att det fått en plats. Föranmälan görs 
på vår hemsida www.redbergskyrkan.se



Martina vill hjälpa unga att tro – på Gud och på sig själva
Att få arbeta med ungdomar utanför en institution är något som lockar vår nya församlingspedagog Martina 
Green, som är utbildad musiklärare. ”Glatt, fritt och lustdrivet. ”

Det är Martina Greens fjärde dag på jobbet 
när hon bjuder på ett glas jordgubbssaft i 
solen på gräsmattan utanför Redbergskyr-
kan. 

– Jag har blivit väldigt väl bemött. Men det 
är mycket ny information, många som säger 
”det här måste du veta…”, skrattar hon. 

Och så följer ett samtal om vem hon är och 
vad hon gjort hittills i sitt trettioettåriga liv. 
Det är inte lite det. Och en sak är säker: vår 
församlings nya församlingspedagog backar 
inte för nyheter och utmaningar. 

Ser sig som ekumen

Hon är uppvuxen i Alingsås, hennes föräl-
drar tillhörde EFS-församlingen. 

– Jag skulle nog vilja karaktärisera den som 
karismatisk. Själv började jag som tioåring 
gå i Pingstkyrkan eftersom jag tyckte att de 
hade en så bra söndagsskola, säger Martina. 

Men hon betraktar sig idag inte som 
pingstvän – snarare som ekumen, hon har 
varit aktiv i åtminstone fyra olika samfunds 
verksamheter. 

Sitt yrkesval gjorde hon efter hemkomsten från en period i en bibelskola i USA. Vad skulle hon göra med sitt liv? 
Hon konsulterade sin mor, som passande nog arbetade som studievägledare. Inför beslutet att bli musiklärare satsade 
Martina på ett förberedelseår för att klara antagningsproven. Det blev på Helsjön, en folkhögskola i Svenska kyrkans 
regi. 

– Det var fantastiskt att få vara i en sådan musikbubbla under ett år!

Och in på Musikhögskolans gymnasielärarprogram kom Martina, med sång och gitarr som sina instrument och med 
världsmusik som specialitet. Hon kom även ut fem år senare och fick sin examen i våras. 

Positiv erfarenhet av ungdomsarbete

I sitt positiva erfarenhetsbagage hade Martina två år som ungdomsledare i Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga.

– Det var fantastiskt, ett sånt enormt engagemang där. Jag tror det fanns siffror på att 95 procent av tonåringarna i 
trakten på något sätt deltog i församlingens ungdomsarbete. 

Att det inte riktigt fungerar så i östra Göteborg var hon fullständigt medveten om när hon började fundera på att 
söka församlingspedagogjobbet. Hon har haft chans att ”spionera” på församlingen, som scoutledare i Redbergskyr-
kan under fyra år under sin studietid. Hon har också haft genomgripande samtal med Daniel Sunnemar som var den 
som föreslog att hon skulle söka jobbet. 

– Jag förstod att församlingen ville utveckla barn- och ungdomsarbetet och jag tror att mina färdigheter kan komma 
till god användning, säger Martina. 



Annonsörer

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665

Martina vill hjälpa unga att tro – på Gud och på sig själva

Spela retrolåtar för äldre

På frågan om vad hon konkret vill göra är hon 
dock lite försiktig. Hon har idéer men vill gärna 
förankra dem innan hon utvecklar detta. 

– Men en dröm jag har är att skapa möjligheter 
för tonåringar att spela tillsammans i band, helst 
retrolåtar i olika genrer från 40-70-talet. Sådant 
älskar ju folk och de skulle kunna få en publik 
av äldre, både här i kyrkan och kanske på äldre-
boenden, som inte kommer ut på konserter lika 
mycket. Då blir det ju extra meningsfullt. 

Hur når man de unga? Martina känner redan en del ”sammanhangslösa” ungdomar. Annars är det sociala medier 
som främst gäller i kontakt med den målgruppen, menar hon.  Grannskapet kring kyrkan ser hon som ett rekryter-
ingsområde för barnarbetet och här är det handfast annonsering som gäller, främst riktad till föräldrar. 

– Jag har redan varit ute och klistrat affischer, fast än så länge bara för att inbjuda till scout, ler hon. 

Så det är inte musik för hela slanten?

– Nej, nej, nej! Jag är öppen för vad som helst. Jag ser det som min roll att fånga upp det unga vill göra, peppa och 
hjälpa till att göra det möjligt. Jag tycker det är kul att jobba både med barn- och ungdomar, jag brinner lite extra för 
”udda fåglar”. Jag vill hjälpa unga att tro, både på Gud och på sig själva, säger Martina. 

Nu närmast ser Martina fram emot att få lära känna församlingen.  Ni som vill får gärna komma fram och hälsa på 
henne, påpekar hon. 

– Jag tackar gärna ja till att bli hembjuden på fika. Jag skrev till och med i mitt cv när jag sökte jobbet att jag gillar 
kaffe, avslutar hon med ett stort leende. 

Text: Katarina Hallingberg

Foto: Torbjörn Eklund 

Mer om Martina Green 

Bor: I studentetta i Högsbo, men flyttar till större i Bergsjön inom 
kort. 

Församling: Varit medlem i Linneakyrkan under studietiden, en 
församling med stort socialt engagemang. ”Att hjälpa utsatta män-
niskor i hemlöshet till ett nytt liv har präglat mig.”

Gör gärna på sin fritid: Hänger helst i grupper med människor. 
”Det får gärna vara musik eller hantverk inblandat också.”

Hobby: Älskar slöjd, både sömnad och annat hantverk. Syr just 
nu historiskt inspirerade kläder. ”Ska på en hobbitfest och syr om 
secondhandkläder till den.”
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Du känner väl till Böneringen?  
En bönetjänst i församlingen, där vi 
delar böneämnen per mail, men också 
möts på riktigt med jämna mellan-
rum. Vill du vara med i Böneringen? 
Hör av dig till Bengt Tonnvik eller till 
Roland Ernebro, så kommer du med i 
maillistan. 

Har du ett böneämne du vill dela? 
Hör av dig på samma sätt! Har du inte 
mejl? Det går också bra att vara med brevledes, hör av dig till 
nån av oss.

I dessa annorlunda tider tror vi att Böneringen kan vara extra 
angelägen. Böneringen pågår oberoende av coronan, och i 
dessa isoleringstider kan gemensam bön och förbön hjälpa till 
att bryta ensamheten.

Bengt Tonnvik: bengt.tonnvik@gmail.com, 0707-333645,  
Roland Ernebro: ernebro.roland@gmail.com

Böneringen

Omsorgsgrupper
30 aug – 5 sept  Brun
6 sept – 12 sept  Vit
13 sept – 19 sept  Röd
20 sept – 26 sept  Rosa
27 sept – 3 okt  Orange

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

Församlingspedagog:
Martina Green, 073-509 73 67, martina@redbergskyrkan.se 

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 22 september.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Välkommen till församlingmöte den 17 oktober efter guds-
tjänsten. 

Redbergskyrkans styrelse genom Margareta Blomgren
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Böneringen
Vi ber tillsammans 

Samuel Ljungblahd live 24 sept

Equmeniakyrkan firar 10 år med en livesänd jubileumskonsert 
från Örebro, fredagen den 24 september kl 19.00. Samuel 
Ljungblahd är en av Sveriges mest kända kristna soul- och 
gospelsångare som har släppt flera skivor och medverkat i en 
rad olika tv-program.

Se konserten på equmeniakyrkan.se/live eller på  
Equmeniakyrkans Facebook.

Uppstart för körerna

Samlingsöndag 5 sept

Pastorsinstallation 19 sept

Redbergskyrkans körer startar på måndag 6 september: 

• Barnkör kl 17.45

• Vuxenkör kl 19.00

Till vuxenkören är alla välkomna men man bör vara vaccinerad.  

Söndagen den 5 september är det samlingssöndag där vi kom-
mer välkomna Martina Green som församlingspedagog. 

Ahmad Sarhangi ordinerades till pastor i Equmeniakyrkan vid 
förra årets kyrkokonferens men beroende på Corona-pandemin 
har det inte gått att ha installationshögtid förrän nu. Den 19 
september kommer han att installeras i vår gudstjänst kl. 
11.00. Hans Dahlgren, församlingsutvecklare från Equmenia-
kyrkan Region Väst, kommer att göra detta. Räddningsklip-
pan, som vi är moderförsamling till, är en av nio församlings-
grundande satsningar i vår region.  
Välkommen att dela denna högtid!

Redberg Welcome på onsdagar

Nu är vi igång igen, efter en lång tids uppehåll på grund av 
Covid-19-restriktionerna. Nu ses vi åter igen varje onsdag 
18:00 i Redbergskyrkan för att umgås! Vi vill träffa dig: Ta med 
någon eller kom själv. Vi fikar, ibland lagar vi mat, vi umgås, 
övar svenska, lär känna nya människor, hjälper till med läxorna 
eller bara tar en kopp kaffe. Alla är varmt välkomna! 

Arbetsdag 25 sept 

Den 25 september kl 10-14 är det 
arbetsdag i kyrkan. Arbetsuppgifter 
både inomhus och utomhus. Välkom-
men! Fika till alla som kommer. 

🎶


