
De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd,

de rika örtesängar och lundens gröna träd,

de skola oss påminna Guds godhets rikedom,

att vi den nåd besinna som räcker året om.

Jag satt en kväll och tittade på molnen 
från mitt köksfönster medan jag åt 
middag. Det var en helt vanlig tisdag. 
Inget särskilt. Solen sipprade fram helt 
magiskt i brons mellan blå-rosa moln 
och jag tänkte att en sådan Gud skulle 
jag kunna tro på. Nej alltså, inte en 
Gud på ett moln. Utan en Gud som 
är större än jag, som skapar vackert en 
vanlig tisdagskväll. 

Vi ser inte alltid Gud. Men hans 
händers verk är precis överallt. Händer 

som hör till den som talade till vinden 
och som hittade på gapskratt, saltvatten 
och fågelsång. Som med en moders röst 
viskar ro i ditt inre om du lyssnar. Det 
är sommar, äntligen! Hela skapelsen 
spritter av nåd! 

”Himlarna vittnar om 
Guds härlighet, him-
lavalvet förkunnar 
Hans händers verk.” 
(Ps 19:2) 

Söndag 5 juni 
11.00 Gudstjänst ”Den heliga anden”. Ctefan Brochmann,   
 Kerstin Ahlborg.

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

Söndag 19 juni 
11.00 Gudstjänst ”Vårt dop”. Roland Ernebro, Inger  
 Berndtsson.

Onsdag 22 juni 
18.30 Ekumenisk sommargudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 26 juni 
11.00 Gudstjänst med nattvard ”Skapelsen – Guds högste   
 profet”. Ctefan Brochmann, Cai Brochmann.

Onsdag 29 juni 
18.30 Ekumenisk sommargudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 3 juli 
11.00 Gudstjänst ”Förlorad och återfunnen”. Ctefan  
 Brochmann.

Sommaruppehåll för gudstjänsterna 10-24 juli. 

Söndag 31 juli 
11.00 Gudstjänst ”Jesus förhärligas”. Roland Ernebro,  
 Karin Hultbrand.

Söndag 7 augusti  
11.00 Gudstjänst ”Andlig klarsyn”. Ctefan Brochmann,  
 Margareta Blomgren.

Onsdag 10 augusti  
18.30 Ekumenisk sommargudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 14 augusti 
11.00 Gudstjänst ”Goda förvaltare”. Roland Ernebro,  
 Margareta Hall.

Onsdag 17 augusti  
18.30 Ekumenisk sommargudstjänst i Härlanda kyrkoruin

Söndag 21 augusti 
11.00 Gudstjänst med nattvard ”Nådens gåvor”. Ctefan   
 Brochmann, Birgitta Jäghem Löfving.

Söndag 28 augusti 
11.00 Gudstjänst ”Tro och liv”. Roland Ernebro, Marie Börtin  
 Hultström.

Söndag 4 september 
11.00 Samlingssöndag: Gudstjänst mm, se notis sista sidan

Församlingsbrev sommar
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Hela skapelsen spritter av nåd! 

123 238 91 87

Martina Green

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 Green, martina@redbergskyrkan.se med 
intresseanmälan för mer information.

Konfirmationsläsning 



I månadsskiftet juli-augusti drar ett 20-tal 
personer, scouter och funktionärer, från Red-
bergskyrkan iväg på regionlägret Upptäckten. 
Vi frågade församlingspedagog Martina Green 
om hur det kommer bli. 

– Det blir grymt! Vi kommer slå upp våra tält, 
bygga eldstad och leva lägerliv.

Är du själv en fullblodsscout? 

– Det får jag nog kalla mig. Jag blev scout som 
vuxen, genom mitt ungdomsledarjobb i Ornun-
ga. Men jag har alltid friluftat mycket så scouting 
blev en pusselbit som passade in.

Totalt runt 2000 scouter beräknas befolka 
Tämtas skogar i trakten av Vårgårda/Borås un-
der veckan. Vad är vitsen med ett så stort läger? 

– Det är härligt att få känna sig som en del av en 
stor helhet som den världsvida scoutrörelsen är. 

Är det något som är speciellt 
med just Upptäckten 2022? 

– Ja att vi från Redbergskyrkan 
har med oss lägrets husband, som 
kommer spela på storsamlingarna 
och andra samlingar. ”Till åren 
kommen” heter bandet. De har 
skrivit lägerlåten som nu ligger på 
Spotify och det kommer finnas en 
dans med rörelser som ska spridas 
på TikTok. Det är så coolt och 
något vi verkligen kan vara stolta 
över! 

– Sen är det speciellt att våra 
scouter är ”pandemiscouter”, de 
har blivit scouter i en tid då det 
inte funnits några läger. De har 
alltså aldrig varit på läger. Det 
kommer bli en stor upplevelse för 
dem. 

– Det är också roligt att det är flera vuxna – föräldrar och församlingsmedlemmar – som kommer med och gör  
punktinsatser, till exempel som sjukvårdare och i lägerbutiken.

Text: Katarina Hallingberg 
Foto: Torbjörn Eklund

Vill du lyssna in lägerlåten? Sök på Spotify: Scouterna på Upptäckten eller denna länk.  
https://open.spotify.com/track/4qhWaRFIq5Ram6PkLN5v5T?si=0orz9pqZSF2DHFKJ5K0K8A&utm_
source=copy-link

Scout på upptäcktsfärd till Tämta 



Annonsörer

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665

Avslutning för Torsdagsträffens daglediga 

Torsdagsträffen har tagit sommarlov.  
Vi avslutade terminen den 19 maj med en 
utflykt till Ucklum och Stenungsund. En 
fin dag med intryck både för kropp och 
själ. Här är vi samlade vid Ucklums gamla 
kyrkoruin.  
I september samlas vi åter till gemenskap 
på torsdagsförmiddagar. 

Avslutning för församlingens körer 

Den 23 maj drog en konsert nästan 
fullt hus. Det var barnkören, som har 
uppåt 30 skönsjungande barn, och den 
suveräna vuxenkören som under Göran 
Karlsson ledning stod för programmet. 
På plats var också ett komp bestående av 
Christian Mellberg på gitarr och sång, 
Matts Tohver på bas och trummisen 
Jörgen Lundqvist samt Jonas Hultström 
på piano. Gästsolist Maria Lansenfeldt 
stod för ett par bejublade sånginsatser 
och kompet med Göran i spetsen höjde 
stämningen ytterligare några grader med 
ett par gamla goa rocklåtar. Kvällen av-
slutades med att alla sjöng sången Tusen 
röster. 
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Omsorgsgrupper
6 juni – 12 juni Röd
13 juni – 19 juni Grönrosa
20 juni – 26 juni Orange
27 juni – 3 juli Blå
4 juli – 10 juli Indigo
11 juli – 17 juli Lila + Räddningsklippan 
18 juli – 24 juli Turkos
25 juli – 31 juli Brun
1 augusti – 7 augusti Vit
8 augusti – 14 augusti Röd
15 augusti – 21 augusti Grönrosa
22 augusti – 28 augusti Orange

Kyrkans anställda
Pastorer: 
Ctefan Brochmann, 076-028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se 
Måndagar är Ctefans lediga dag. Semester vecka 27-30
Roland Ernebro, 070-546 32 45, ernebro.roland@gmail.com 
Semester vecka 26-29

Församlingspedagog:
Martina Green, 073-509 73 67, martina@redbergskyrkan.se  
Semester vecka 26-28 samt 32

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 24 augusti 
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Den 8 maj var det församlingsmöte efter gudstjänsten. Cirka 
30 personer deltog. Det var mest informationspunkter av olika 
slag och från olika håll. Men församlingsmötet tog också beslut 
om att välja Håkan och Margareta Blomgren som församlingens 
ombud till Kyrkokonferensen. Kyrkokonferensen äger rum dels 
digitalt och dels på plats i Vårgårda den 10-14 augusti. 

Efter en diskussion om ambo (enklare, flexibel talarstol) 
jämfört med predikstolen i kyrksalen fick styrelsen i uppdrag 
att ta fram ett förslag på en ambo. Det poängterades att det är 
viktigt att ta vara på utsmyckning och symboler som finns på 
den nuvarande predikstolen. 

Församlingens ekonomi ligger något under budget och detta 
beror nästan enbart på de höga elpriserna som vi har haft 
under början av året.

Ytterligare information på församlingsmötet handlade bland 
annat om Tre Gårdar, Bilda, och Göteborgs kristna råd.

Efter församlingsmötet stannade styrelsen kvar och hade ett 
mer informellt samtal under ett par timmar. Vi pratade om 
sommaren och hösten som ligger framför oss. Vi utgick från 
verksamhetsplanen och hade också med oss tankar från boken 
”Nya sätt att vara kyrka” som alla i styrelsen och våra pastorer 
har läst under året. 

Besked har nu kommit från Equmeniakyrkan om att  
församlingsplanteringen Räddningsklippan beviljas bidrag 
under ytterligare ett år. Bidraget används till en knapp  
halvtidstjänst för Sara Sarhangi som samordnar Räddnings-
klippans verksamhet.

Slutligen vill vi i styrelsen tacka alla som deltar och engagerar 
sig i gudstjänster, verksamhetsgrupper, musikliv, barn och ung-
domsarbete, förvaltningen av våra fastigheter, bön för försam-
lingen med mera med mera. Vi önskar alla en bra sommar och 
hoppas att vi ses på gudstjänster och andra samlingar. 

 Redbergskyrkans styrelse genom  Margareta Blomgren

Styrelsen informerar
Passa på att delta i Kyrkokon-
ferensen i år när den hålls i 
Vårgårda 12-14 augusti. Alla är 
välkomna att besöka konfer-
ensen och lyssna och vara med 
på gudstjänster, andakter och 
lördagens konsert. Om du vill 
vara med på seminarier, aktiv-
iteter och förboka lunch måste du registrera dig som delta-
gare, vilket är gratis.

https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/

Kyrkokonferens i Vårgårda 

Equmeniakyrkans partiledarutfrågningar har varit ett inslag i 
varje svensk valrörelse sedan 1968. Tillsammans med försam-
lingarna i Vårgårdabygden inbjuds vi nu till den 17:e i raden. 

Pastor John Hedlund (Svenska Missionsförbundet) stod under 
många valår för de första utfrågningarna som drog fulla hus 
vart än dessa möten hölls. I år är det pastor Britta Hermansson 
som leder utfrågningarna för tredje gången i rad, tillsammans 
med pastor och biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius.

https://equmeniakyrkan.se/partiledarutfrågningarna/

Samlingssöndag

10-14 augusti | Tånga Hed, Vårgårda
 
FREDAG 12 AUGUSTI

19.00 Gudstjänst med förbön för Vägledningsåret 

LÖRDAG 13 AUGUSTI

09.00 Morgonandakt 
09.30-17.00 Förhandlingar  
19.00 Gudstjänst med förbön för missionärer 

SÖNDAG 14 AUGUSTI 

08.30  Morgonandakt  
09.00-10.30 Förhandlingar 
14.00  Ordinationsgudstjänst 

Kyrkokonferensens förhandlingar startar den 10 augusti i VoteIT. Mellan 10-12 
augusti är alla ärenden öppna i VoteIT. Beslutsession i vissa punkter kommer 
att äga rum dessa dagar. Fredag kväll stängs VoteIT och kyrkokonferensen 
fortsätter på plats i Vårgårda.

SE ALL INFORMATION OCH PROGRAM

equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen

Alla våraförhandlingar & gudstjänster livesänds!

När vi firar nattvard i Redbergskyrkan använder vi glutenfria 
oblater från Indien.

I staden Pune i Indien arbetar Equmeniakyrkans samarbets-
kyrka Hindustani Covenant Church, HCC, bland prostituerade 
kvinnor och deras barn. På ett rehabcenter, Home of Hope, 
får kvinnorna hjälp att starta ett nytt liv. Där får de bo, får 
stödsamtal och erbjuds en alternativ försörjning i att tillverka 
oblater som sedan exporteras till Sverige.

 Oblater stöder utsatta kvinnor

Praktiskt arbete måndagar 9.00 – 12.00 med fika 10.30. Under 
sommaren blir det mest arbete i kyrkans trädgård.

Vill du bidra praktiskt?

Partiledarutfrågningarna 

Välkommen till samlingssöndag den 4 september. Det blir 
gudstjänst med kyrkkaffe och någon aktivitet.


