
Jag sitter i ett väntrum. 
Sönderbläddrade gamla 

tidningar ligger utspridda 
på bordet. Ett draperi med 
ett stort brokigt mönster i 
skrikiga färger täcker ena 
väggen. Det är fult.

En underlig tystnad blan-
das med lösryckta meningar. 
Däremellan viskningar och 
mummel.

”Om man inte förväntar sig något så 
blir man inte så besviken heller” säger 
någon plötsligt.

Jag sluter ögonen och blundar. Lutar 
huvudet bakåt mot väggen. Det finns så 
många berättelser.

Det är så mycket som pågår. Hela 
tiden. Så mycket som blir som det ska 
och så mycket som inte blir det.

Jag letar mig inåt och tänker att det 
finns så många sätt att lyssna och ta 

emot. Tillit och misstro. 
Skulle det kunna vara så att vi ibland 

är så övertygade om vad som ska 
berättas att vi inte lyssnar till det som 
verkligen sägs? Att vi redan innan 
bönen också formulerat bönesvaren? 
Redan färdiga med vad allt handlar om. 
Föregriper allt.

Att lyssna i tro. Skulle det kunna 
var att försöka ta emot det ovän-
tade? Att våga det oväntade – öppet  
och gränsöverskridande. Att vi med 

öppna händer sträcker fram 
alla våra önskningar, all läng-
tan, alla förhoppningar – även 
då det verkar vara orealistiskt 
och omöjligt – och att vi sedan 
försöker vila i tillit till att vägen vi 
möter visar sig på olika sätt.

Någon skrattar till längre bort 
i korridoren. Som om det skulle 
finnas något att glädjas åt i detta 
väntrum.

Jag öppnar ögonen. Samma tidningar 
som förut och samma draperi.

Fast nu ser jag fåglar som flyger fritt 
mot en röd bakgrund. 
Stora och små fåglar 
som flyger åt olika håll. 

Draperiet är vackert…

Söndag 6 oktober
11.00 Gudstjänst. Döden och livet. Predikan Roland  
 Ernebro. Ledning Cai Brochmann. 

Torsdag 10 oktober
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus – bibelsamtal

Söndag 13 oktober
11.00 Gudstjänst. Lovsång. Predikan Roland Ernebro.   
 Ledning Bengt Tonnvik. Sång Lisa Hylén.      
 Barnvälsignelse. 

Tisdag 15 oktober
09.00 Praktiskt arbete i kyrkan. Fika och gemenskap. 

Torsdag 17 oktober
11.00  Torsdagsträffen. “En resa tvärs över Island”.   
 Ulf Atlestam 

Söndag 20 oktober
11.00 Gudstjänst. Att lyssna I tro. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Christina Persson. Sång   
 Christina Sunnergren & Lennart Tonnäng. Nattvard.  
 Söndagsskola. 

Torsdag 24 oktober
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus – bibelsamtal

Söndag 27 oktober
11.00 Gudstjänst. Trons kraft. Predikan Henrik Fransson.   
 Ledning Marie Börtin Hultström. Sång av kören.   
 Församlingsmöte. 

Tisdag 29 oktober
09.00 Praktiskt arbete i kyrkan. Fika och gemenskap.  
18.30 “Trygga möten”. Kurs för ledare m.fl. Anja Wendal

Torsdag  31 oktober
11.00  Torsdagsträffen. Sorg + glädje = Livet. Roland Ernebro 

Söndag 3 november
11.00 Gudstjänst. Vårt evighetshopp. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Ann-Christine Mjörnheim. 

Tisdag 5 november
18.30 Bibliodrama, se notis på baksidan. 

Torsdag 7 november
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus – bibelsamtal

Lördag 9 november
18.00  Vi som bryr oss-gala. Redbergskyrkans kör och solist   
 Lollo Gardtman med flera. 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Att lyssna ...

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

I programmet för hösten står det att det blir Fair trade 
fika den 20 oktober. Tyvärr har det blivit fel. Istället får 
vi bärga oss till i vår. Håll utkik i brevet efter nytt datum.
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Samtalen om gudstjänsten som vi började med i våras har fått 
tre nya möjliga träffpunkter. Det gäller inte bara de som leder 
gudstjänsterna utan alla som är intresserade av hur vi  
utformar våra gudstjänster är välkomna. Tre torsdagar i okto-
ber och november är bokade för den som vill vara med. 

10 okt kl 18.30.        31 okt kl 18.30.  21 nov kl 18.30.

Så var det snart dags igen 
för årets höjdpunkt – 
Julmarknaden. I år blir det 
lördagen den 7 december 
kl. 10-13. Har du något 
du vill skänka – pengar 
till inköp av lotterivinster, 
hembakat och hemlagat 
till kaféet eller handels-
boden, eller något annat 
fint – får du gärna höra 
av dig. Det behövs också 
hjälpande händer på själva 
dagen, i serveringen och lotteristånden. Men viktigast av allt: 
Planera redan nu att komma och bjud in vänner och bekanta. 
The more the merrier.

Hälsar Julmarknadsgruppen genom Ulla-Carin Carlson och 
Margareta Blomgren. 

Träffar för gudstjänstledare 

Julmarknad i sikte! 

Omsorgsgrupper
30 september – 6 oktober Brun
7 oktober – 13 oktober Vit
14 oktober – 20 oktober Röd 
21 oktober – 27 oktober Rosa
28 oktober – 3 november Orange

Kyrkans anställda
Pastorer: 
Ctefan Brochmann, 076-028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se
Roland Ernebro, 031-16 32 45, ernebro.roland@gmail.com

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 30 oktober.  
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Församlingsstyrelsen gläds åt den fina uppslutningen på 
samlingssöndagen och riktar framför allt ett tack till Verksam-
hetsrådet, som stod bakom programmet efter gudstjänsten. Nu 
har vi en höst och vinter framför oss, där vi får möjlighet att 
mötas i många olika sammanhang. 

Arbetet med solcellerna på kyrkans tak blev försenat på grund 
av en nödvändig takreparation, som inte kunde undvikas, men 
nu finns solcellerna på plats. I dagarna har de blivit inkopplade 
i kyrkans elcentral för att framöver producera soldriven el. Vi 
har nu också fått besked om att församlingen beviljats bidrag 
från Länsstyrelsen på ett belopp på 87  700 kr för solcellsin-
stallationen.

Satsningen på att installera solpaneler på kyrkans tak ligger i 
linje med församlingens och hela Equmeniakyrkans miljö- och 
hållbarhetstänk. Även om församlingen erhållit visst bidrag, 
är ytterligare ekonomiskt stöd till denna investering väldigt 
välkommet. Sätt in ditt bidrag på församlingens bankgiro 
281-8565 eller swisha till 123 238 9187. Märk insättningen 
med ”SOL”. Tack för att du vill vara med och bidra till denna 
miljösatsning!

Vi påminner om församlingsmötet som är utlyst till 27 oktober 
efter gudstjänsten. På agendan står fyllnadsval till försam-
lingsstyrelsen för att få en styrelse med det antal ledamöter 
som stadgarna föreskriver. Om detta inte är möjligt måste för-
samlingsmötet istället formellt besluta om vem som företräder 
Redbergskyrkans församling gentemot banken för att uppfylla 
bankens krav.

Styrelsen informerar

Avlidna: Anita Ekholm avled den 15 september i en ålder av 87 år.
Begravningsgudstjänsten kommer att vara den 11 oktober kl 
11.00 i Redbergskyrkan.

Utflyttade: Sanna Ingelstam Duregård har flyttat sitt medlemskap 
till Johannebergs Equmeniakyrka.

Nytt om medlemmar och vänner

Vi har startat ett litet nätverk för anställda i Flatåskyrkan, Jo-
hannebergs Equmeniakyrka, Majornakyrkan, Rambergskyrkan, 
Redbergskyrkan och S:t Jakobs kyrka. Vi möts för att samtala 
om stort och smått, hitta samarbetsformer och be tillsammans. 
Ett konkret resultat är att vi bestämt att rotera lite mellan 
kyrkorna. Detta blir första gången den 27 oktober. Henrik 
Fransson från S:t Jakob kommer hit till oss och jag, Ctefan 
Brochmann, kommer att vara i Johanneberg. Sen får vi se hur 
fortsättningen blir.

Bibliodrama är ett sätt att upptäcka och utforska bibeltexter 
inte bara med hjärnan utan med hela kroppen och även ta 
hjälp av andras erfarenheter och uttryck. Det är ett lekfyllt sätt 
att komma till nya djup i texter.
Nästa träff är tisdagen den 5 november för den som vill prova 
på. Tiden är 18.30-21.00. Det kostar 50:-, och det går till att 
fixa fika och lite förbrukningsmaterial som vi behöver.
”I krukmakarens hus” kallar vi detta.  Jeremia 18:1-6.
Anmälan till Ctefan Brochmann på telefon eller mail senast 
den 3 november. Välkommen att pröva något nytt.

Predikantrotation

Bibliodrama

Hösten har startat med både scout och barnkör. Det finns alltid 
behov av stöttning till scout. Vet ni någon? Hör av er till ung-
domsrådet eller scoutledarna.

På prov startar vi nu Vuxenscout för att fånga upp människor 
mellan 20 och 100 år som inte varit scouter innan eller som 
vill tillbaka i en annan tappning. Samlingarna är 13/10 och 
10/11 med start klockan 13.

Söndagsskola finns under två söndagsgudstjänster i höst: 
20/10 och 10/11.

Förmodligen blir det granförsäljning även i år men då behöver 
vi stöttning och hjälp med att hämta, plocka upp, ta emot, 
sälja, annonsera och plocka. Information kommer.

Redbergskyrkans Unga


