
Det måste ha blivit något fel. För några 
månader sedan var det ljust ända till tio 
på kvällen men nu är det mörkt redan 
vid åtta. Dessutom ser det ut som att 
det blir mörkare och mörkare för var 
dag som går. Visst är det oroande och 
skrämmande? Eller kanske ändå inte.

Som nordbor vet vi att året växlar mellan 
ljusa och mörka tider. Varken ljuset eller 
mörkret varar för evigt utan vändpunk-
ten kommer som en naturlig del av livet.

Kan vi se att den växlingen också finns 
och är lika naturlig på andra områden 
i livet? Eller tar vi för givet att det ska 

vara ständig medgång och ser motgån-
gen som något oväntat som vi inte har 
räknat med?

Men i både med- och motgång bär vi 
med oss Guds löfte om hans 
ständiga närvaro och 
kraft. Med den förutsätt-
ningen kan mörkret 
aldrig få sista ordet. 

Söndag 2 oktober 
11.00 Gudstjänst. ”Änglarna” Ctefan Brochmann.  
 Cai Brochmann

Torsdag 6 oktober 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Lördag 8 oktober 
09.30	 Lördagsfrukost	för	Världens	Barn.	

Söndag 9 oktober 
11.00 Gudstjänst. ”Lovsång”. Roland Ernebro. Anna-Carin   
	 Tonnvik.	Bön	och	offerdag	för	Equmenia.	Besök	av		 	
	 Fredrik	Carlson.		Sång	av	Fredrik	Johansson.	

Torsdag 13 oktober 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	Bibelstudium	

Lördag 15 oktober 
17.00	 Lördagsmusik.		Camilla	Voigt	och	Lars	Westberg. 
	 ”En	gnista	liv”.	Musik,	fika	och	samvaro.	

Söndag 16 oktober 
11.00 Gudstjänst med scoutinvigning. ”Att lyssna i tro”   
	 Ctefan	Brochmann.	Martina	Green.	Musik	av	Kapybara.		
	 Himmel	och	pannkaka	medverkar.			

Torsdag 20 oktober 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 23 oktober 
11.00	 Gudstjänst.	”Trons	kraft”	Carin	Folkesson.	Christina		 	
	 Persson.	Musik	av	kören	In	His	Grace.	

Torsdag 27 oktober 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	Bibelstudium

Lördag 29 oktober 
13.00 Bibliodrama “Den seende Guden”. 

Söndag 30 oktober 
11.00 Gudstjänst. ”Att leva tillsammans” Roland Ernebro.   
	 Lars-Olov	Karlsson.	Församlingsmöte.	Kören.	Nattvard	
18.00	 Temakväll	miljö	och	klimat.	Se	notis	på	nästa	sida.	

Torsdag 3 november 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 6 november 
11.00	 Gudstjänst.	”Vårt	evighetshopp”.	Lasse	Yngvesson.		 	
	 Ctefan	Brochmann.	Minnesstund	för	avlidna.	

Torsdag 10 november 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	Bibelstudium

Lösdag 12 november 
18.00	 Vi	bryr	oss-gala.	Se	notis	på	sida	3.	

Söndag 13 november 
11.00	 Gudstjänst.	”Vaksamhet	och	väntan”.	 
	 Ctefan	Brochmann.		Marie	Brycke.	Nattvard.	

Torsdag 17 november 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	Bibelstudium

Söndag 20 november 
11.00	 Gudstjänst.	”Kristi	återkomst”.	 
	 Roland	Ernebro.	Kerstin	Ahlborg.	

Torsdag 24 november 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	Bibelstudium

Lördag 26 november 
13.00 Bibliodrama “Den leende Guden”. 

Söndag 27 november 
11.00	 Adventsgudstjänst.	”Ett	nådens	år”.	Joakim	Hagerius.		
	 Ctefan	Brochmann.	Kören.	
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Nu är tiden. Nu är tillfället

123 238 91 87

Roland Ernebro

Redbergskyrkans körer	övar	måndagar.	Barnkören:	4-7	
år:	17.45.	8	år	och	uppåt:	18.30.	Vuxenkören	19.30

Redbergskyrkans scouter träffas	tisdagar	kl.	18.00-
19.30.	Spårarscout	7-8	år,		Spårarscout	9-10	år.	 
Upptäckarscout	10-12	år.	

Himmel och Pannkaka	måndagar	klockan	15:00	-	16:30;	
samling	och	pannkaks-fika,	sång	och	rytmikstund.

Rodrick,	tonårsgrupp	för	dig	som	är	12-16	år	gammal,	 
träffas	tisdagar	kl	19.00-20.30.	

Redberg Welcome träffas	på	onsdagar	18.00

Kapybara övar	torsdagar	16.30.	



Hallå Lasse Yngvesson, pastor och författare. Den 6 
november predikar du i Redbergskyrkan. Vad gör du 
nu?

–  Jag är pensionär nu och sitter och tittar ut från min 
bostad i Gränna med utsikt över Vättern och Visingsö. 
Jag ligger lite lågt och är inte ute så mycket. Det känns 
som en stor ära att få komma till Redbergskyrkan.

Många i vår församling känner ju dig? 

–  Ja, 1982-1987 var jag pastor hos er. Det var fina år 
vi fick där, min fru Gudrun och jag, innan vi flyttade 
till Lundsbrunn vid Skara där jag blev ”brunnspastor”.  
Nästan varje gång jag brutit upp har det känts för tidigt, 
att jag varit inne i ett arbete och inte riktigt hunnit ”fär-
digt”, och det gällde även i Redbergskyrkan.

Brunnspastor – det är en rätt unik titel …

–  Under de nästan tio åren på Lundsbrunn fick jag som 
en del av min pastorala uppgift ingå i rehabiliteringsverk-
samheten med enskilda samtal, undervisning och kurs-
verksamhet. Det var intressanta och utvecklande år. 

Men du flyttade vidare.

– 1996 blev jag, tillsammans med Gudrun, föreståndare 
för Wettershus retreatgård utanför Gränna. Där är det 
13 gästrum och ett till synes enkelt kapell med 18 stolar. 
Men det var en ny värld som öppnade sig med en delvis 
annan teologi och andlighet. Det var en Guds skickelse 
att vi kom dit. 

År 2000 blev Gudrun sjuk?

– Hon fick en allvarlig hjärn-
infarkt när vi var på retreatresa 
till Jerusalem. Under de 20 åren 
hon levde bodde hon hemma 
och hade personliga assistenter. 
Jag arbetade deltid på retreat-
gården under de första åren och 
fick också en ny livsuppgift som 
hennes personliga assistent och 
arbetsledare. 

Boken ”Gud gör inga undantag” skrev du också under 
den tiden.

– Och nu har jag precis skrivit 
en uppföljning ”Döden och sor-
gen” med underrubrik ”Gud gör 
inga undantag – eller hur ligger 
det till?” Jag började skriva ett år 
efter Gudruns död som ett sätt 
att bearbeta. Jag har läst mycket 
genom åren av författare med 
olika erfarenheter. Boken tar upp 
frågor kring naturens lagar kring 
döden och vår upplevelse av att våra böner om att bli 
friska nästan alltid blir obesvarade. 

Välkomna att möta Lasse Yngvesson den 6 november!
Text: Katarina Hallingberg

Lasse Yngvesson, pastor och författare 

God Jord och ett hållbart liv. Vad kan vi göra för klimatet?  

Lördagsmusik  – Musik, fika och samvaro

Hur kan vi som kristen församling bidra till en omställning mot en klimatmässigt hållbar 
värld? Ett första steg är att få kunskap. Därför inbjuder vi till två träffar på tema miljö och 
klimat i Redbergskyrkan, söndagarna den 30 oktober och 20 november kl. 18. Vi tänkte 
läsa boken “God jord och ett hållbart liv” av Johannes Widlund. Vid den första träffen får 
vi en introduktion och vid nästa träff diskuterar vi boken. Varmt välkommen att delta!

Att fokusera på detta ämne är i linje med församlingens verksamhetsplan för året och kan 
bli ett första steg mot att bli del av “Grön kyrka”, ett nätverk av kristna kyrkor och försam-
lingar. 

Läs gärna mer här: https://gronkyrka.se/ och https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/fred-
klimat-hallbarhet/gron-kyrka/

Under hösten kommer vi vid två tillfällen att ha aktiviteter på lördagskvällar i kyrkan. Musik, fika och samvaro. Det 
kommer att vara lite olika karaktär. 12 november kl 18.00 kommer vi som vanligt att ha Vi bryr oss-gala, med med-
verkan av egna krafter. Fokus kommer då att vara internationella frågor. 15 oktober kl 17.00 får vi besök av Camilla 
Voigt och Lars Westberg med ett program ”En gnista liv”. 



Grattis Räddningsmissionen! 70 år 

I år fyller Räddningsmissionen 70 år. Det firas bland 
annat med en konsert, öppen för alla, den 22 oktober 
i Smyrnakyrkan med Solid Gospel och Tomas von 
Brömssen. Läs mer på Räddningsmissionens hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/70ar

Vi i Redbergskyrkan har särskild anledning att känna 
för detta jubileum. Vi har en historia ihop. Räddnings-
missionen bildades nämligen som en arbetsgrupp i 
Lundens Missionsförsamling som på 60-talet uppgick i 
Redbergskyrkan. 

Lundenförsamlingen hade i sin tur sina rötter inom Emigrantmissionsföreningen, bildad i slutet av 1800-talet. Dess 
uppgift var att finnas på hotell och härbärgen i Nordstan och möta emigranter som väntade på att få resa iväg till 
Amerika. På kvällarna, i samband med båtarnas avgång, hölls möten i lokalen på Sillgatan för att sprida det kristna 
budskapet. Många omvände sig här och kom till tro före sin avresa. I en jubileumsskrift står det att ”Kännare av för-
samlingens arbete räknar med att cirka 20 000 människor funnit sin Frälsare genom Emigrantmissionen…” Frälsnin-
gen innebar också oftast en ändrad livsstil, med ett slut på missbruk av alkohol som skapade mycket problem på den 
tiden. Många blev sen medlemmar av frikyrkor i Amerika. 

I takt med att emigrantströmmen avtog på 1920-talet utvecklades verksamheten mer mot en traditionell frikyrkoför-
samling och 1924 togs namnet Emigrantmissionsförsamlingen. Vid flytten österut ändrades namnet till Lundens 
Missionsförsamling. Det var på initiativ av församlingens föreståndare på 1950-talet, pastor Thorsten Wingö, som en 
socialt arbetande grupp bildades under namnet Räddningsmissionen. I år är det alltså 70 år sedan!  

Redbergskyrkan gratulerar till de många åren och till dagens viktiga arbete med att bekämpa social utsatthet i vår stad 
med omnejd under visionen att varje människa har rätt till ett värdigt liv.  

Ännu en gång inbjuder vi till 
Vi	bryr	oss-gala	i	Redbergskyr-
kan.	Den	12	november	kl.	18.	Vi	
får	njuta	av	sång	och	musik	av	
Redbergskyrkans	kör	och	barnkör	
med	musiker	och	bandet	Kapy-
bara.	Vi	kommer	också	att	göra	en	
insamling	till	Equmeniakyrkans	
projekt	Hälsa	för	alla	i	Kongo.	Stöd	
ges bland annat till utbildning av 
sjukvårdspersonal,	vaccinationer,	
installation	av	solpaneler	och	inköp	av	utrustning.	Vi	får	ett	
inslag	från	Kongo	om	projektet.	Gott	fika	utlovas	också!

Redbergskyrkans	mål	är	att	samla	in	minst	10	000	kronor	
varje	år.	Vill	du	redan	nu	stödja	det	här	projektet	kan	du	
swisha	till	Redbergskyrkans	123	238	91	87	och	ange	”Kongo”.	
Hjärtligt	välkommen	att	vara	med	och	göra	skillnad.	 
Ta	med	dig	vänner	och	bekanta	till	en	viktig	kväll	i	glädje	och	
solidaritet!	

Vi bryr oss-galan 2022
Cai och jag har båda arbetat med att leda bibliodrama och 
skulle	gärna	vilja	ge	möjlighet	för	fler	att	upptäcka	detta	
arbetssätt.

Bibliodrama	är	inte	bibeldrama	som	ska	spelas	upp	för	någon.	
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.

Det	bästa	sättet	att	förstå	vad	detta	är,	är	att	prova	på.

Vi	ger	två	tillfällen	i	höst	för	den	som	vill	prova	på.	Det	kom-
mer	att	vara	lördagseftermiddagar.	Tiden	är	13.00-16.30.	
Det	kostar	50:-,	och	det	går	till	att	fixa	fika	och	lite	förbruk-
ningsmaterial	som	vi	behöver.	De	kommer	att	handla	om	
Gudsbilder. ”Den seende Guden” och ”Den leende Guden”. 
Texterna	är	hämtade	från	1	Moseboken,	kapitel	16	och	18.

Anmälan	till	mig	på	telefon	eller	mail	senast	torsdagen	före	
samlingen.	Välkommen	att	pröva	något	nytt.

Ctefan Brochmann

Bibliodrama

Annonsörer

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665
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Omsorgsgrupper
3 oktober – 9 oktober Vit
10 oktober – 16 oktober Röd
17 oktober – 23 oktober GrönRosa
24 oktober – 30 oktober Orange
31 oktober – 6 november Blå
7 november – 13 november Indigo 
14 november – 20 november Lila 
21 november – 27 november Turkos 
28 november – 4 december Brun + Räddningsklippan

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	16	november.	 
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Höstterminen	har	börjat	och	många	olika	samlingar	och	
programpunkter	är	inplanerade	för	de	kommande	månad-
erna.	Det	är	gott	att	kunna	samlas	igen	efter	sommaren	och	
vi	ser	fram	emot	många	fina	möten.	Terminen	inleddes	med	
Samlingssöndagen	den	4	september,	som	gav	ny	energi	
genom	annorlunda	upplägg	och	olika	gruppaktiviteter.	Tack	
alla som gjorde den gudstjänsten till det den blev.

Det	viktiga	barn-	och	ungdomsarbetet	har	också	dragit	
igång.	Vi	är	mycket	glada	och	tacksamma	för	bland	annat	
flera	nya	scoutledare,	som	gjorde	det	möjligt	att	ta	emot	
den	stora	gruppen	nya	barn,	som	ville	börja	i	vår	scoutverk-
samhet efter sommaren.

Söndagen	den	30	oktober	bjuder	vi	in	till	församlingsmöte	
i	anslutning	till	gudstjänsten.	Då	kommer	vi	att	ge	en	hel	
del	information,	bland	annat	en	ekonomisk	lägesrapport.	
Styrelsen	vill	redan	nu	uppmana	församlingen	att	ge	lite	
extra	gåvor	på	grund	av	aktuella	kostnadsökningar.	

Om	några	månader	är	det	årsmöte	igen	och	innan	dess	har	
valberedningen	ett	arbete	att	göra.	Där	finns	det	plats	för	
fler,	så	hör	av	dig	om	du	vill	hjälpa	till	med	det	arbetet.	Vi	är	
glada	och	tacksamma	för	församlingens	arbete	som	bidrar	
till	att	sprida	evangeliet	till	de	människor	vi	möter,	men	
också	för	den	gemenskap	som	finns	i	församlingens	närhet.	

Det	finns	många	sätt	att	bidra	till	församlingens	arbete,	så	
välkommen	att	vara	med	på	det	sätt	som	passar	för	dig	och	
bidra	på	ditt	sätt!

Välkomna	till	alla	våra	samlingar!

Redbergskyrkans styrelse genom Birgitta Jäghem Löfving!

Styrelsen informerar

Välkommen till Världens Barn-frukost. Lördagen den 8 okto-
ber kl 9.30 i Redbergskyrkan.

Snart	är	det	dags	för	
det årliga evenemanget 
Världens	Barn,	en	av	
Radiohjälpens	största	
insamlingskampanjer	
i	samarbete	med	SVT,	
Sveriges	radio	och	14	
svenska	biståndsorgani-
sationer. En av dem är 
Diakonia,	vars	huvud-
män	är	Equmeniakyrkan	
och	Svenska	Alliansmis-
sionen. 

30	september,	7	oktober	och	9	oktober	sänder	SVT	1,	och	
SR	P4	sänder	varje	dag	under	veckan.	Varje	år	samlas	många	
miljoner	kronor	in	till	olika	former	av	biståndsarbete	för	barn,	
och	vi	vill	också	vara	med.	

Vi	tittar	på	filmer	och	tar	del	av	berättelser	från	Diakonias	
arbete	i	många	länder,	vi	kan	ge	ett	bidrag	till	insamlingen	och	
vi	äter	frukost	tillsammans.	

Du	bestämmer	själv	vad	du	vill	betala,	allt	överskott	går	till	
insamlingen.  

Välkommen! Redbergskyrkans internationella grupp

Världens Barn-frukost 

Höstterminen	är	i	full	gång,	det	märks	om	inte	annat	på	all	
ungdomsaktivitet	i	kyrkan.	

Barnkören	fortsätter	att	öka	i	storlek.	För	att	inte	tappa	de	 
äldre	barnen	har	kören	från	och	med	denna	terminen	delats	
upp	i	två	åldersgrupper.	Det	ryktas	om	att	vi	har		en	nyupp-
sättning	av	en	musikal	att	se	fram	emot.

Scouterna	bjöd	vid	terminsstarten	in	nya	spårarscouter.	
Intresset	var	stort,	15	nya	barn	dök	upp	till	första	samlingen.	
Med	gemensamma	ansträngningar	och	kontakter	lyckades	
ledarna	hitta	fem	nya	ledare!	

Efter	vårens	lyckade	försök	med	Himmel	&	Pannkaka,	barnryt-
mik	för	de	yngsta	barnen	och	deras	föräldrar,	så	utökas	antalet	
träffar	nu	under	hösten.		

Även	Rodrick	och	bandet-som-ständigt-byter-namn	(nu	Kapy-
bara,	red:s	anmärkning)	är	igång	med	sina	träffar.

UR genom ordförande David Engström

Redbergskyrkans unga 

Ladda för julmarknad den 3 december

Den	3	december	kl.	10-13	står	
Redbergskyrkans	dörrar	öppna	
för	årets	julmarknad.	Sprid	gärna	
datumet	till	släkt	och	vänner.	Ditt	
bidrag	är	välkommet,	till	exempel	
hembakt	till	kaféet	och	handels-
boden eller lotterivinster. Det be-
hövs	också	folk	på	plats	på	själva	
dagen,	både	i	serveringen	och	
försäljningen.	Tillsammans	vill	vi	skapa	en	härlig	julmarknad!	

Julmarknad 3 december


