
Hur fort går inte en sommar? Jag 
tycker att det inte var länge sedan man 
gladdes åt att de skira gröna stråna kom 
upp ur marken i våras. Sommaren har 
varit skön med många möjligheter 
att ladda sina egna batterier inför den 
lite mörkare tiden som nu kommer. 
Det har varit varmt och nästan lite för 
varmt ibland, i varje fall för min smak. 
Nu har det mesta blommat över och 
trots att värmen dröjer sig kvar blir det 
mörkare på kvällarna och naturen be-
reder sig för att vila igen. Men det gäller 
inte oss. Vi är mer i startgroparna. Efter 
ett par annorlunda år kan vi äntligen 
planera för att träffas och mötas. Vi får 
tillsammans utforska och växa i tro och 

göra nya erfarenheter. Det är mycket 
vi vill och hoppas och mycket som vi 
längtat efter. Nu är tiden. Nu är tillfäl-
let. Ta vara på det...

Vi ber: “Nu är Guds tid. Här i sitt hus 
sluter han in oss i värme och ljus. Nu är 

Guds tid. Nu skall hans ord 
leda oss rätt och hjälpa oss 
tro. Nu är Guds tid. Nu 
vill vi be och ta emot vad 
Gud har att ge” 

Söndag 4 september 
11.00 Samlingssöndag ”Friheten i Kristus” Olika  
 smågrupper och inslag (se mittuppslag). Ctefan  
	 Brochmann,	Roland	Ernebro,	Martina	Green	m	fl.	

Torsdag 8 september 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 11 september 
11.00 Gudstjänst. ”Medmänniskan” Roland Ernebro,  
 Martina Green

Torsdag 15 september 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	Bibelstudium

Lördag 17 september 
17.00 Lördagsmusik. 

Söndag 18 september 
11.00 Gudstjänst med nattvard. ”Enheten i Kristus” Ctefan 
 Brochmann, Bengt Tonnvik.  Bibliolog

Torsdag 22 september 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Lördag 24 september 
10.00 Arbetsdag i kyrkan. Fika och gemenskap. 

Söndag 25 september 
11.00 Gudstjänst. ”Ett är nödvändigt” Roland Ernebro,  
 Birgitta Jäghem Löfving. Musik av Kören

Torsdag 29 september 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	Bibelstudium.	

Söndag 2 oktober 
11.00 Gudstjänst. ”Änglarna” Ctefan Brochmann

Församlingsbrev september
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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

Ctefan Brochmann

Under hösten kommer vi vid tre tillfällen att ha aktiviteter på 
lördagskvällar	i	kyrkan.	Musik,	fika	och	samvaro.	Det	kommer	
att vara lite olika karaktär. I november kommer vi som vanligt 
att ha ”Vi bryr oss”-gala, med medverkan av egna krafter, 
kanske lite förstärkt. Fokus kommer då att vara internationella 
frågor. I oktober får vi besök av Camilla Voigt och Lars West-
berg med ett program ”En gnista liv”. Medverkande i septem-
ber är inte riktigt klart i skrivande stund.

Lördagarna det handlar om är 17 september, 15 oktober och 
12 november. Tiden de två första gångerna är 17.00, i novem-
ber klockan 18.00.

Lördagsmusik 

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. Upptäck-
arscout 10-11 år. Terminsstart 30 september. 

Himmel och Pannkaka måndagar klockan 15:00 - 16:30; 
samling	och	pannkaks-fika	på	kyrktorget	och	sedan	sång	
och rytmikstund.
V. 37     12 sep   V. 39     26 sep
V. 41     10 okt   V. 43     24 okt
V. 45     7 nov   V. 47     21 nov

Rodrick, tonårsgrupp för dig som är 12-15 år gammal,  
träffas	tisdagar	kl	19.00-20.30.	Terminsstart	6	september.	

Redberg Welcome träffas	på	onsdagar	18.00

Till åren kommen övar torsdagar 16.30. Start 1 sept. 



I månadsskiftet juli-augusti drog ett 20-tal personer, 
scouter och funktionärer, från Redbergskyrkan iväg 
på regionlägret Upptäckten. Här kommer lite bilder 
från lägret.  
Foto: Maggan Hall

Scout på upptäcktsfärd till Tämta.  

11 sept kl. 13.00-14.30 – Uppstart. Vi bestämmer vad vi ska 
göra den här terminen och preppar inför värmlandstrampen 
om	ett	par	veckor.	Vuxenscout	bjuder	på	fika.	
För dig som vill gå på gudstjänst är det Martina Green som är 
gudstjänstledare	kl.	11,	annars	är	du	välkommen	kl.	13.	PS.	Du	
hinner rösta efter scout!
12 sept – Sista anmälan till Martina för att deltaga i Värm-
landstrampen
23-24 sept – Värmlandstrampen utanför Sunne! Vi åker i bilar 
till Värmland på fredagen och sover över natten till lördag. På 
lördag går vi ca 9 km i skogen och löser stationer längst vägen. 
16 oktober kl. 13.00 – Aktivitet meddelas senare
13 November kl. 13.00 – Aktivitet meddelas senare
4	december	kl.	13.00	–	Vuxenscout	bakar	fika	på	eld	i	
trädgården
På vår facebooksida kommer löpande information om vuxens-
cout. Sök på Vuxenscout, Redbergskyrkans scoutkår

Terminsplanering Vuxenscout

Vår nybyggda spis fungerar

Lägerbålssång under ledning av Till åren kommen

Här äter vi middag, man blir hungrig på läger!

Vi väntar med spänning på ovädret!

Här	kommer	fler	scouter	från	Redbergskyrkan	till	vår	läger-
plats



Annonsörer

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665

Samlingssöndag 4 september 11.00

I år tänker verksamhetsrådet göra en annorlunda samlingsgudstjänst där du 
kommer att kunna vara med lite mer än vanligt, om du vill. Efter en kort 
samling ska vi dela upp oss i olika grupper för att senare samlas igen för att 
tillsammans fira en kort gudstjänst. Det kommer att finnas en grupp som ta-
lar om söndagens texter och tema, som är ”Friheten i Kristus”, en grupp som 
lär in några nya sånger, en grupp som förbereder en gemensam förbön inför 
hösten, en grupp som dukar till fikat efteråt, en grupp som gör något kreativt 
arbete som sedan kan delas i gudstjänsten, en grupp om det finns några små 
barn med och kanske också någon annan grupp. Men friheten är stor så vill 
du inte göra så mycket så behöver du inte göra det men du är välkommen 
med det du vill. Välkommen till en fin uppstart inför hösten.

Rapport från Kyrkokonferensen i Vårgårda den 10-14 augusti 2022 

Årets kyrkokonferens startade digitalt men från och med fredag eftermiddag fortsatte konferensen på plats i Tångahal-
len i Vårgårda. Vi har varit med på flera inspirerande seminarier och gudstjänster. Seminarierna handlade bland annat 
om Klimatnödläget, Kyrkan och Naturvetenskapen, och nytt material för samtal om HBTQ-frågor. 

Vi har förstås också deltagit i förhandlingarna. Vissa frågor klubbades igenom utan debatt men några förslag och 
motioner blev det mer diskussion om. Sofia Eklund var en av tre alternerande ordföranden i presidiet. De såg till att 
förhandlingarna gick smidigt och att alla som ville fick komma till tals. 

Första punkten som det blev debatt om var verksamhetsplanen och dess fokus-områden:

 • Dela tron vidare med nästa generation
 • Klimat och Hållbarhet
 • Nya och växande församlingar
 • Heliga vanor
Debatten gällde om man skulle lägga till fler fokusområden eller lägga in hela dokumentet ”Färdplan” i verksamhets-
planen. Slutligen vann Kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsplan gehör (dock inte med full konsensus).

Ett kyrkoledarbrev som kallas ”Färdplan” (i form av en liten skrift) mottogs av konferensen. Vi rekommenderades att 
läsa och begrunda den i styrelser, samtalsgrupper etc som ett gemensamt ”avstamp” och tankar inför församlingarnas 
framtid.

Efter lång diskussion antogs kyrkostyrelsens förslag till stadgeändring. Det innebär 
att det nu är tydligt hur val av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare ska gå till. 
Kyrkoledare väljs på kyrkokonferensen och det är bara kyrkostyrelsen som kan 
föreslå kandidater. Alla församlingar kan dock i förväg skicka in nomineringar.

På lördagskvällens gudstjänst togs hemkommande emot och andra sändes ut i in-
ternationellt arbete. På söndagen var det högtidligt med ordination av pastorer och 
diakoner, sammanlagt ett 20-tal personer. Särskilt fint var det att få vara med när 
Ida Löveborn med bakgrund hos oss i Redbergskyrkan ordinerades. 
 

Hälsningar Håkan och Margareta Blomgren (ombud för Redbergskyrkan)
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Omsorgsgrupper
29 augusti – 4 sept Blå
5 sept – 11 sept Indigo
12 sept – 18 sept Lila 
19 sept – 25 sept Turkos + Räddningsklippan 
26 sept – 2 oktober Brun
3 oktober – 9 oktober Vit

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 26 september 
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Styrelsen har haft sitt första sammanträde efter semes-
trarna. Vi kunde då glatt konstatera att, trots uppehåll med 
verksamhet under några veckor i juli, har det varit aktivitet 
i vår kyrka på annat sätt under sommaren. Stengolven i 
kyrksalen, församlingssalen och kyrktorget har fått en 
grundlig	rengöring	och	ytbehandling.	Det	är	några	försam-
lingsmedlemmar som gjort detta omfattande arbete. Kom 
och se hur bra det blev! När golven nu har blivit så noggrant 
rengjorda behöver vi uppdatera våra städrutiner så att den 
fina	glansen	behålls.	Omsorgsgrupperna	kommer	att	få	
information om hur golven ska städas.

En ny ljudanläggning har installerats i församlingssalen. An-
läggningen	är	mycket	användarvänlig	och	det	finns	tydliga	
instruktioner kring hur den ska handhas, vilket kommer att 
uppskattas både av externa hyresgäster och vid våra egna 
samlingar. Gudstjänsterna i augusti har hållits i försam-
lingssalen och den nya ljudanläggningen har då kommit till 
användning.

Under sommaren har det varit ett stort scoutläger, 
”Upptäckten”, i Tämta. Från vår församling deltog ett gäng 
scouter och scoutledare, vår församlingspedagog Martina, 
Retroensemblen	samt	flera	volontärer.	Vi	är	tacksamma	och	
glada över vårt stora barn- och ungdomsarbete i församlin-
gen där scouterna är en av delarna.

Styrelsen känner stor framtidstro. Flera verksamheter star-
tar nu igen efter sommaren. Redberg Welcome har startat 
och	snart	träffas	återigen	torsdagsträffen,	barnmusiken	
Himmel och pannkaka, körerna och våra andra grupper. 
Verksamhetsrådet planerar bland annat musikevenemang 
vissa	lördagar	och	andra	evenemang	finns	också	på	planer-
ingsstadiet. Programmet kommer som vanligt löpande att 
presenteras här i församlingsbrevet. 

Vi i styrelsen vill gärna uppmana dig att fundera över hur 
du vill engagera dig och om du har idéer på föreläsare, 
musikanter eller teman som vi kan planera in under 
hösten/vintern. Kontakta gärna någon av oss ordföranden 
eller pastorerna så kan vi föra idéerna vidare. Kom och var 
med på det sätt som passar för dig och bidra på ditt sätt!

Närmast vill vi nu inbjuda till samlingssöndagen 4 sep-
tember.	Detta	blir	ett	tillfälle	att	träffas	och	komma	i	gång	
inför hösten. Vi kommer delvis att förbereda gudstjänsten 
tillsammans	och	det	blir	naturligtvis	lite	extra	gott	fika	
vid	kyrkkaffet.	Vi	vill	också	redan	nu	nämna	att	försam-
lingsmöte planeras till söndag 30 oktober. Välkomna till 
alla våra samlingar!

 Redbergskyrkans styrelse genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar

Under hösten kommer 
Bukola Ishola, baptistpastor 
från	Nigeria,	att	finnas	med	
i olika sammanhang i vår 
kyrka som praktikant. Han 
behöver få träna på svenskan 
men också få dela med sig av 
sina erfarenheter. Vi får alla ta del av denna möjlighet. 

Praktikant i kyrkan 

Församlingsboken

Välkommen med på arbetsdag i Redbergskyrkan 24 septem-
ber klockan 10.00 – 14.00. Arbetsuppgifter både inomhus och 
utomhus. Fika blir det förstås.

Praktiskt arbete måndagar 9.00 – 
12.00	med	fika	10.30.	

Arbetsdag i kyrkan 

Praktiskt arbete

Avlidna: Sonja Roberg den 5 juni i en ålder av 94. Begravnin-
gen har ägt rum den 6 juli i Vänersnäs.

Anna-Lisa Andreasson den 6 augusti i en ålder av 96. Begrav-
ningen kommer att vara i Redbergskyrkan 29 augusti 13.00.

Vi har haft den persiskta-
lande församlingsplanter-
ingen Räddningsklippan 
hos	oss	i	tre	år.	Detta	
kommer att fortsätta 
minst ett år till. Bidraget 
från Equmeniakyrkan 
har minskat lite så Saras 
anställningsgrad har 
minskat. Söndagsefter-
middagar är fortfarande 
deras	gudstjänsttid:	de	firar	gudstjänst	varje	söndag	kl	16.00.	
Även om den är på persiska är även svensktalande välkomna, 
de brukar hjälpa till med tolkning. Ta gärna chansen att få up-
pleva en gudstjänst på persiska.

Räddningsklippan


