
Så har vi återigen fått fira 
påsk. En högtid då glädjen 
i den kristna tron når sin 
högsta form. Men vi har ju 
hört det förut. Hur sorgligt 
och dramatiskt långfredagens 
budskap än kan vara vet vi 
ändå hur det går. Vi kan 
slutet för vi har både läst 
boken och sett filmen.

Men slutet blir inte mindre 
fantastiskt bara för att vi känner till det 
och har hört det många gånger. Livets 
seger över döden är det största som har 
hänt oavsett hur många gånger vi har 
hört det.  
 

Snarare skulle vi nog oftare behöva 
påminna varandra om och med 
påskdagens segerrop: 

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN, 
JA HAN ÄR VERKLIGEN 
UPPSTÅNDEN!

Söndag 24 april 
11.00 Gudstjänst med nattvard “Påskens vittnen”. Ctefan   
 Brochmann.

Torsdag 28 april 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	

Söndag 1 maj 
11.00 Gudstjänst ”Den gode herden”. Ctefan Brochmann,   
	 Lars-Olov	Karlsson.

Torsdag 5 maj 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	

Lördag 7 maj 
10-14	 Arbetsdag	i	och	utanför	kyrkan.

Söndag 8 maj 
11.00 Gudstjänst ”Vägen till livet”. Ctefan Brochmann, 
 Kerstin	Ahlborg.	Kören.	Församlingsmöte efteråt.  

Måndag 9 maj 
15.00	 Himmel	&	Pannkaka.

Torsdag 12 maj 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.

Lördag 14 maj 
19.00	 Konsert	med	retroensemblen	”Till	åren	kommen”.	 
	 Insamling	till	Röda	Korsets	verksamhet	i	Ukraina,			 	
	 Efteråt	säljs	fika	där	pengarna	går	till	ungdomarnas		 	
	 lägeravgifter	till	sommarens	scoutläger.		 
 Se annons på baksidan. 

Söndag 15 maj 
11.00 Gudstjänst med nattvard ”Att växa i tron”. Ctefan  
	 Brochmann,	Lars	Vennman.	Musik	och	sång	Cecilia 
		 Josefsson	och	Leif	Sunesson. 

Torsdag 19 maj 
10.00	 (OBS	tiden)	Utflykt	med	Torsdagsträffen.	Avgift:	100:-		
	 Anmälan	till	Ctefan	Brochmann	senast	12	maj.

Söndag 22 maj 
11.00 Gudstjänst ”Bönen”.	Ctefan	Brochmann,	Marie	Börtin			
	 Hultström.

Måndag 23 maj 
18.30	 Vår	konsert	med	församlingens	körer.	

Söndag 29 maj 
11.00 Gudstjänst ”Hjälparen kommer”.	Martina	Green,	Bengt		
	 Tonnvik.

Söndag 5 juni 
11.00 Gudstjänst ”Den heliga anden”. Ctefan Brochmann,   
	 Anna-Carin	Tonnvik.

Söndag 12 juni 
11.00 Gudstjänst ”Gud – Fader Son och Ande”.	Roland		 	
	 Ernebro,	Martina	Green.

Församlingsbrev maj
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Längtan efter upprättelse

123	238	91	87

Roland Ernebro

Redbergskyrkans körer	övar	måndagar.	 
Barnkören	17.45	och	vuxenkören	19.00

Redbergskyrkans scouter träffas	tisdagar	kl.	18.00-19.30.	
Spårarscout	7-8	år,		Spårarscout	9-10	år,	Upptäckarscout	
10-11	år

Rodrick,	ungdomsverksamhet	för	dig	som	är	12-15	år	 
gammal,	träffas	tisdagar	kl	19.00-20.30

Redberg Welcome träffas	på	onsdagar	18.00

Retroensemblen övar	torsdagar	16.30



Majken, Elis, Kerstin, Margot, Naomi och Alea. Så heter några av deltagarna i församlingens nya verksam-
het. Men nej, det är inte en pensionärsträff utan en happening för de allra yngsta, mellan 0 och 4 år. 

Det tycks alltid vara bråttom! Oavsett om det är med spring i benen eller med hjälp av olika leksaksfordon är farten 
hög bland barnen på Redbergskyrkans kyrktorg denna måndagseftermiddag. En stor blå nylonorm, som ringlar 
sig över stengolvet, visar sig vara en tunnel där de små – och faktiskt minst en förälder – glatt krälar sig igenom. 
Ljudvolymen är hög och doften av nygräddade pannkakor påtaglig. Kort sagt: Himmel & pannkaka! 

Det är andra gången av tre planerade träffar under 
våren. Ett pilotprojekt, säger Ingela Vennman, en av 
initiativtagarna och hjärnan bakom det fyndiga namnet, 
Himmel & pannkaka. Hon berättar att det var under ett av 
de där spontana samtalen vid kyrkkaffet man kom in på sin 
barndoms upplevelse av kyrkan. 

– Vi tyckte att det var något som saknades här hos oss i 
Redbergskyrkan, en kul aktivitet för de riktigt små, säger 
hon. Det är viktigare än någonsin att presentera kyrkan för 
våra kommande generationer, så att de får något av det vi 
fick i SMU. Det behöver vi ta på allvar, vi som varit med i 
många år och kanske stelnat till på många sätt, säger Ingela.   

Möjligen kan det ha inspirerats av att hon och 
maken Lasse, som för dagen står i förkläde och med 
pannkakslaggen i högsta hugg, begåvats med en 
handfull barnbarn de senaste åren. Men det är hon 
inte ensam om. Margareta och Håkan Blomgren, även 
de legitimerade morföräldrar, tände till. Flera andra 
församlingsmedlemmar har sedan erbjudit sina tjänster.  
Idag är det Kerstin Strand som vänder pannkakor 
tillsammans med Lasse. 

– Vi gick igenom matrikeln och hittade hela 24 barn med 
anknytning till församlingen som vi bjöd in. Men fler är 
förstås välkomna, fortsätter Ingela. 

Den första gången i mars kom sju barn med minst en 
förälder, idag när det är påsklov är antalet sex barn. 
Upplägget är följande: En stunds lek och bus i början, där 
varje barn får en vimpel med sitt namn som sedan hängs 
upp vid serveringsluckan. Sen pannkakor med sylt och 
keso runt bordet. I slutet en halvtimmes sång och dans i 
scoutlokalen i källaren. Här bidrar vår församlingspedagog, 
Martina Green, som är utbildad musiklärare, dock inte med 
fokus på just denna åldersgrupp. 

– Nej, jag har ingen erfarenhet av att jobba med så små så 
jag har fått göra research. Det är väldigt kul, men också lite 
svårt att anpassa aktiviteterna i en grupp med så varierande 
åldrar. Förra gången var den yngsta ett halvår och den äldsta 

fyra år, säger Martina där hon sitter med sin gitarr på en grön filtmatta på golvet. 

Framför henne står en korg med gosedjur som visar sig ha en given plats i sångstunden. På golvet ligger dynor i en 
ring där barnen och föräldrar sätter sig. 

Full fart på Himmel & pannkaka



Annonsörer

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665

Full fart på Himmel & pannkaka

– Jag har letat igenom alla förråd i kyrkan och hittat de här 
grejorna. Det är lite spännande att det ändå finns så mycket i 
gömmorna, säger hon och inleder med sången ”Det är samling” 
och en namnvisa: ”Hej hej kul att se dig”. 

Koncentrationen bland deltagarna varierar men alla verkar trivas, 
vissa viftar hela tiden överförtjust med händerna, och under 
danspasset till Bolibompalåten är stämningen i topp.

Efteråt pustar Ingela ut, mycket nöjd med dagen. Inte minst med 
Martinas sångstund som betyder mycket för helheten, menar 
hon.

– Hon är ju ett proffs. Tanken är att ungarna ska få ha kul 
i kyrkan. Målet är inte i första hand att fler ska komma på 
gudstjänst utan att barn – och föräldrar – ska få varma och goda 
minnen med sig från kyrkan i en aktivitet där vi vuxna engagerar 
oss. Får man ett varmt bemötande i kyrkan och vuxna som bryr 
sig och gillar en, ja då är steget inte långt att vi som kyrka får 
förtroende.  

Efter vårens omgångar ska konceptet utvärderas. Om det känns 
rätt kanske Himmel & pannkaka blir en mer regelbunden 
verksamhet under hösten. Som skulle kunna kompletteras med 
en eller två gudstjänster för alla åldrar, tänker Ingela. 

Att man valt måndagar är för att det passar med 
förskolescheman men också för att det senare på 
eftermiddagen är barnkör i kyrkan som kanske kan fånga 
upp de lite större barnen. 

– Vi som är 60 plus är en resurs här, en del av oss håller 
på att trappa ned, andra jobbar hemma och kan flexa ut 
för att ta en stund och hjälpa till. 

En förälder håller på att fånga in sina döttrar inför 
hemgång. 

– Jag tycker detta är väldigt positivt. Ungarna får busa 
runt och får även i sig lite mat så att de klarar sig. Och vi 
föräldrar får träffas och prata lite. Väldigt bra!

Himmel & pannkaka är nästa gång den 9 maj kl. 15-
16.30. 

Har du lust att steka pannkakor eller vara allmänt social med föräldrar och barn under två timmar på en 
måndagseftermiddag någon gång i höst? Hör av dig till Martina Green. 
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Omsorgsgrupper
25 april – 1 maj Blå
2 maj – 8 maj   Indigo 
9 maj – 15 maj Lila 
16 maj – 22 maj   Turkos
23 maj – 29 maj Brun
30 maj – 5 juni Vit
6 juni – 12 juni Röd

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 
Roland	är	tjänstledig	under	hela	maj	månad.	

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

Redaktion:	Kerstin	Strand,	Katarina	Hallingberg	och	Torbjörn	
Eklund.	Manusstopp	26	maj 
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Inbjudan	har	gått	ut	om	församlingsmöte	den	8	maj	efter	
gudstjänsten.	Varmt	välkommen	till	detta	tillfälle	då	vi	
kan	informera	varandra	och	diskutera	aktuella	frågor	i	
församlingen.	Efter	församlingsmötet	kommer	styrelsen	att	
fortsätta	några	timmar	med	en	idédag.

Läget	i	världen	och	särskilt	i	Ukraina	har	vi	med	oss	i	styrelsen.	
Vi	har	ordnat	en	särskild	insamling	samt	haft	bönesamlingar	
med	detta	i	fokus.	Vi	fortsätter	att	be	och	samtidigt	fundera	på	
vad	vi	som	församling	kan	bidra	med.	I	detta	har	vi	kontakter	
med	Räddningsmissionen.

I	styrelsen	jobbar	vi	även	med	förslag	och	synpunkter	
som	kom	upp	under	årsmötet.	En	sådan	fråga	är	hur	vi	kan	
utveckla	gudstjänsterna.	Det	finns	idéer	om	fler	inslag	av	
sång	och	musik.	Här	har	vi	glädjande	nog	redan	haft	flera	
sådana	tillfällen	och	vi	har	ytterligare	några	framför	oss.	Inför	
höstterminen	vill	vi	att	det	blir	några	gudstjänster	för	alla	
åldrar	där	barn	och	vuxna	kan	känna	sig	lika	välkomna	och	
delaktiga.	Inslag	av	lovsång	är	också	något	vi	ska	få	till.

Vi	har	under	en	tid	testat	en	mindre	och	mer	flyttbar	
predikstol.	Tanken	är	nu	att	vi	byter	tillbaka	till	den	större	
och	efter	detta	utvärderar	och	bestämmer	hur	vi	vill	ha	det	i	
fortsättningen.	Denna	punkt	kommer	upp	på	församlingsmötet	
den 8 maj.

Roland	Ernebro	kommer	att	vara	tjänstledig	i	maj	månad	för	att	
skriva	och	berätta	om	sin	bok.

Styrelsen	har	beslutat	att	vi	gör	ett	uppehåll	med	gudstjänster	
10,	17	och	24	juli.	Detta	underlättar	semesterplaneringen	för	
våra	anställda	samt	att	det	tidigare	somrar	har	varit	svårt	att	få	
de	medverkande	som	behövs	mitt	i	sommaren.

Väl	mött	till	gudstjänster,	samlingar,	konserter	med	mera	i	
kyrkan	framöver.

 Redbergskyrkans styrelse genom  Margareta Blomgren

Styrelsen informerar
Känner	du	någon	som	går	i	årskurs	7-9	till	hösten	och	skulle	
vara	intresserad	av	att	konfirmera	sig	i	Redbergskyrkan?	Lägg	
ett	mejl	till	Martina	med	intresseanmälan	för	mer	information.

Konfirmationsläsning 

Välkommen	med	på	arbetsdag	den	7	maj	klockan	10.00-
14.00.	Mest	utomhusarbete	och	fika	blir	det	förstås.	

Praktiskt	arbete	fortsätter	nu	på	måndagar	kl	9.00-12.00	med	
fika	kl	10.30.	

Arbetsdag 7 maj

Den	23	maj	kl	18.30	bjuder	Redbergskyrkans	båda	körer	in	till	
vårkonsert.	Barnkören	och	vuxenkören	sjunger	och	spelar	för	
oss.	Bjud	in	släkt	och	vänner	till	denna	spännande	kväll!

Vår konsert med körerna

Välkommen	på	församlingsmöte	den	8	maj	efter	gudstjänsten.	
Det	blir	information	och	diskussion	om	aktuella	frågor

Församlingsmöte 8 maj

Den	26	maj	kl	18.00	ger	Chalmers	kammarkör	konsert	i	
Redbergskyrkan.	

Chalmers kammarkör 


