
Det var julafton 1910. William 
Booth, Frälsningsarméns grund-

are, var gammal och sjuk och kunde 
därför inte närvara vid arméns årskon-
ferens.

En av hans medarbetare föreslog att 
han i stället skulle skicka ett upp-
muntrande telegram, som kunde läsas 
upp vid konferensens öppnande då 
många frälsningssoldater var på plats. 
Telegrammet skulle uttrycka upp-
muntran i deras ofta tunga arbete på 
fältet. Eftersom bidragen till arméns 
arbete var begränsade och man beta-
lade innehållet i ett telegram ord för 
ord, beslöt general Booth att häls-
ningen skulle vara mycket kort. Den 
skulle summera hans eget liv, arméns 
uppdrag och dessutom uppmuntra 
till fortsatt arbete. När de tusentals 
soldaterna samlats till konferensen och 
fick beskedet att generalen inte kunde 
närvara, blev förstämningen stor. Den 
byttes dock i glädje då det meddelades 
att Booth sänt ett telegram, som strax 
lästes upp.

Formuleringen var den 
som senare kom att kallas 
”The one-word telegram”. 
Det bestod nämligen av 
endast ett ord – ”others” – 
”andra”! 

I en församlingsge-
menskap jag känner har 
ledordet under detta år 
varit just ”andra”. Frågor-
na har ställts: ”Vill vi efter 
kraft och förmåga försöka 
gestalta detta ord i våra 
liv?” ”Orkar vi vända 
blicken från oss själva till 
andra?” ”Hur blir vi varma 
medmänniskor och inte 
motmänniskor?”

Alldeles snart börjar 
ett nytt kyrkoår. Alldeles snart ska vi 
uppmanas att ”bereda väg för Her-
ran”, påminnas om att ”det är en ros 
utsprungen”, glädjas åt att ”dagen är 
kommen, kärlek triumferar”. 

I glödande kärlek sände Gud sin 
son till vår värld med erbjudande om 
räddning, framtid och hopp. Gud själv 
vill inträffa i våra liv.

En god jul och ett gott nytt år önskar 

Söndag 3 december
11.00 Adventsgudtjänst. “1 Advent Ett nådens år” 
 AnneMarie Svenninghed. Sång och musik av kören. 

Torsdag 7 december
11.00 RPG. Bibelsamtal

Lördag 9 december
10.00 Julmarknad. Fika, lotterier, julgransförsäljning mm.  
 Se annons på nästa uppslag

Söndag 10 december
11.00 Gudstjänst. “Guds rike är nära”. Roland Ernebro.   
 Sång av Teresa Wiesler, Katarina Torgersson och   
 Kerstin Strand

Lördag 16 december
19.00	 Julkonsert	och	fika	med	gospelkören	In	His	Grace.			
 “Julen i hans nåd”. Se annons på nästa uppslag 
 
 

Söndag 17 december
11.00	 Gudstjänst.	“Bana	väg	för	Herren”.	 
 AnneMarie Svenninghed, Linnéa Smedman och   
 Roland Ernebro

Söndag 24 december
23.00 Julnattsgudstjänst. Roland Ernebro. Körsång. 

Söndag 31 december
11.00 Gudstjänst. Nyårsafton.

Söndag 7 januari
16.00 Världens fest. Se notis på baksidan.  

Söndag 14 januari
11.00 Gudstjänst. 

Söndag 21 januari
11.00 Gudstjänst. AnneMarie Svenninghed

Söndag 28 januari
11.00 Gudstjänst. 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

The one-word telegram

AnneMarie Svenninghed

123 238 91 87



Annonsörer

Allt du behöver inom  
kristen litteratur och musik

Västra hamng. 21  Tel 031-13 63 50

info@din-bok.se      www.din-bok.se

Byggledning, Projektledning, Sprängteknik
Tel 0708-55 48 97 ragnar.rcn@gmail.com

RCN Consulting

Vi som bryr oss-galan 11 november

Tack	till	alla	som	kom	på	Vi	som	bryr	oss-galan	11	november.	
Insamlingen	uppgick	till	12	400	kr.	

Stöd Redbergskyrkans barn- och ungdomsarbete –  köp din julgran här!

Försäljningen av årets julgranar börjar i 
samband med julmarknaden den 
9 december. 

Vanlig gran: 280 kr
Kungsgran: 450 kr. 
Betala med Swish eller kort. 

Öppettider finns på  
www.redbergskyrkan.se



Redbergskyrkan lördag 9 dec kl 10-14

 Lotterier

Landerigatan 9      Hållplats: Stockholmsgatan       
www.redbergskyrkan.se

Hembakt 
Julgransförsäljning 

 Fika Gemenskap 

Är	ni	är	sugna	på	en	julig,	mysig	och	känslofylld	musikupplevelse	i	december	är	In	His	
Grace	julkonsert	i	Redbergskyrkan	grejen	att	gå	på!

Varmt	välkomna	att	njuta	tillsammans	med	oss	av	vår	tolkning	kring	julens	nåd!	Det	
blir	fartfyllt,	innerligt	och	gospligt.	

Efter	konserten	serveras	juligt	fika	och	vi	får	en	chans	att	fortsätta	julmyset	tillsam-
mans	även	runt	fikaborden.

Vi	hoppas	få	fira	jul	med	er	i	Redbergskyrkan	den	16:e	december	klockan	19:00!

Julkram från In His Grace

Julkonsert med gospelkören In His Grace. 16 december kl 19.00 

Sofia Camnerin 24-25 feb Böneringen – ny satsning på bön

I	Böneringen	ber	vi	över	gemen-
samma förbönsämnen. Vi delar 
dem i huvudsak via mejl men 
också när vi möts till bön. Skicka 
gärna in förbönsämnen till  
boneringen@redbergskyrkan.se

Vill du vara med i ringen och få 
del av förbönsämnen kontaktar 
du Bengt Tonnvik eller Roland 
Ernebro.	Inkomna	förbönsämnen	
görs anonyma innan de skrivs i 
mejl.	Det	går	även	att	kommuni-
cera via brev.
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Böneringen
Vi ber tillsammans 

24	-	25	februari	gästar	Sofia	
Camnerin Redbergskyrkan. 
Sofia	är	Equmeniakyrkans	
kyrkoledare, en av tre, de 
övriga kyrkoledarna är Lasse 
Svensson och Olle Alkholm.
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För	några	vecker	sedan	hade	vi	möjlighet	att	lyssna	till	pastor	
Tomas	Sjödin	i	Redbergskyrkan,	kanske	du	var	med.	Då	fick	du	
höra	honom	berätta	om	att	”Den	som	hittar	sin	plats	tar	ingen	
annans”, som en av hans böcker heter.

Hur	hittar	man	sin	plats?	Hur	vet	man	att	man	hamnat	rätt?	
Det	är	frågor	som	vi	alla	ställer	oss	ibland	och	Tomas	menar	
att	”det	finns	en	plats	i	världen	som	är	min,	som	ingen	annan	
kan ta ifrån mig, som ingen annan kan fylla och som förblir tom 
om	jag	inte	intar	den.	Den	platsen	finns	för	varje	människa.	För	
någon	är	vägen	dit	ett	smärtsamt	eller	äventyrligt	uppbrott,	för	
någon annan att bara förbli där man är och vänta ut tiden.” 

Snart	är	år	2017	slut	och	ett	nytt	år	väntar	på	oss,	i	våra	liv	och	
också i församlingen. 
Inför	årsmötet	3	mars	är	det	snart	dags	att	fundera	över	vad	vi	
är och gör, vad vi kan göra och vad vi vill vara i Redbergskyr-
kan.	Kanske	finns	det	något	som	du	längtar	efter	att	vara	en	del	
av,	kanske	ser	dina	omständigheter	annorlunda	ut	än	tidigare?	
Måste	du	avsluta	ett	uppdrag	eller	vill	du	gå	in	i	ett	annat?	Hör	
av dig till någon av oss i valberedningen med tankar och idéer 
så snart som möjligt.

Maggan Hall, 0703-38 90 53, maggan.hall@live.se
Fredrik Johansson, 0704-33 75 63

Rekryteringsarbetet fortlöper

Den	grupp	som	arbetar	med	rekrytering	av	ny	församlings-
föreståndare	håller	nu	på	med	fördjupningsintervjuer	av	totalt	
tre	kandidater.	Vi	hoppas	kunna	bjuda	in	församlingen	till	möte	
med	en	slutkandidat	före	jul,	med	sikte	på	beslut	i	januari	
2018.	Innan	dess	återstår	dock	en	hel	del	överväganden	och	vi	
ber	särskilt	att	ni	tar	med	detta	arbete	i	era	böner!

Rekryteringsgruppen genom Birgitta J Löfving

Omsorgsgrupper
27 november – 3 december Rosa
4 december – 10 december Orange
11 december – 17 december Grön
18 december – 24 december Blå
25 december – 31 december Indigo 
1 januari – 7 januari  Lila
8 januari – 14 januari  Turkos
15 januari – 21 januari  Brun
22 januari – 28 januari  Vit

Styrelsen informerar

Pastorer: 
Roland	Ernebro,	031-16	32	45,	ernebro.roland@gmail.com 
AnneMarie	Svenninghed,	0705-44	26	29.	 
annemarie@redbergskyrkan.se

Ungdomsledare: 
Linnéa	Smedman,	0735-25	29	59,	linnea@redbergskyrkan.se

Redaktion:	Kerstin	Strand,	Katarina	Hallingberg	och	Torbjörn	
Eklund.	Manusstopp	25	januari.	 
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Kyrkans anställda

Den som hittar sin plats ...

Arbetet	med	att	skapa	ett	mer	funktionellt	kyrkorum	fortsätter.	
Kyrksalsgruppen	och	gudstjänstutvecklingsgruppen	har	träf-
fat	Hans	Knutsson	som	är	arkitekt.	Syftet	med	träffen	var	att	
diskutera	idéer	på	hur	vi	kan	skapa	en	mer	flexibel	kyrksal	där	
vi kan ha både mindre samlingar utan att det känns ödsligt och 
större	samlingar	där	många	får	plats.	Förslaget	från	Hans	är	
att	skapa	olika	rum	i	lokalen	som	kan	skärmas	av	med	belysn-
ing.	Dessutom	diskuterade	vi	hur	vi	kan	få	till	en	ramp	upp	till	
scenen	så	att	det	blir	enklare	att	ta	sig	upp	med	rullstol	eller	
rullator.	Vi	går	nu	vidare	och	tittar	på	ljus	och	lösning	på	ramp.	
När	vi	har	ett	förslag	framme	så	kommer	detta	att	presenteras	
för församlingen. 

Uppdraget	att	se	över	kyrksalen	kommer	från	årsmötet	och	vi	
som	arbetar	med	frågan	är	utsedda	av	styrelsen.	Har	du	några	
frågor, idéer eller tankar så tveka inte att  
kontakta oss. 

Anna-Carin Tonnvik, Elin Blomgren, Josefine Bystedt och 
Malin Sunnemar.

Arbetet med kyrksalen

UR	och	scout	är	inne	på	sluttampen	av	denna	termin.	

Scout	har	som	vanligt	haft	en	stabil	grupp	som	återkommit	
vecka	efter	vecka,	totalt	15	scouter.	Vi	har	två	gånger	kvar	in-
nan jul, sedan är det julmarknad dit vi bjudit in deltagare och 
föräldrar. Scout säljer även julgranar denna helg. 

UR	är	mitt	uppe	i	julgransförsälningen.	Det	finns	fortfarande	
lediga	pass	så	hör	av	dig	om	du	vill	vara	med	och	sälja!	

Har	ni	frågor	eller	synpunkter	kom	gärna	till	oss:	Linnea,	
Daniel,	David	eller	Emanuel.	Under	hösten	har	vi	pratat	om	vår	
verksamhet och hur vi ska utveckla den för att kunna göra det 
på	bästa	sätt	för	ledare	och	deltagare.	Det	är	ett	arbete	som	
aldrig tar slut. 

God jul och gott nytt år önskar vi.

Scoutledarna genom Emanuel Wigell Jambrén, kårchef

Rapport från UR och scout

Världens fest 7 jan kl 16.00

I	år	gästas	vi	av	Peter	Karlbom	
som	berättar	om	sina	upplevel-
ser	från	sitt	arbete	med	Apg	29	
i	Indien.	Peter	arbetade	tidigare	
under	en	period	som	ungdoms-
diakon	i	Redbergskyrkan.	In-
ternationella	gruppen	serverar	
spännande	mat	som	avnjutes	
till	självkostnadspris.	Det	blir	
också	insamling	till	Equmenia-
kyrkans internationella arbete.

Församlingsboken
Margareta	Andersson	har	flyttat	sitt	medlemskap	till	Bärebergs	
församling, Nossebro. 
Per	Duregård	har	flyttat	sitt	medlemskap	till	Betlehemskyrkan,	
Göteborg.


