
Under hösten har jag ställt in mig 
på tanken på att jag för första 

gången skulle fira jul ensam, bortsett 
från mina assistenter. Men plötsligt 
och oväntat kom 
frågan från en nära 
släkting och vän om 
vi kunde fira jul till-
sammans. Det var en 
fråga som fyllde mig 
med en stor glädje.

Julens budskap 
handlar inte enbart 
om ett barn som 

föddes en gång för längesedan. I dess 
förlängning innebär det att någon vill 
komma in i vårt liv och dela det med 
oss. Guds ständiga närvaro kan inte 

alltid ersätta vårt behov av mänsklig 
gemenskap men den innehåller ändå 
en styrka som bär genom allt. Så oav-
sett om du är omgiven av människor 
eller inte är du inte ensam. Barnet som 
föddes en gång lever för alltid och han 
lämnar dig aldrig.

Jag önskar dig en 
välsignad jul och ett 
gott nytt år.

Söndag 2 december
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Kören. 

Måndag 3 december
17.45 Barnkören övar 19:00  Kören övar

Onsdag 5 december
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 6 december
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Lördag 8 december
10.00 Julmarknad. Se annons 

Söndag 9 december
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann.  
 Församlingsmöte efter gudstjänsten. 

Måndag 10 december
17.45 Barnkören övar 19:00  Kören övar

Onsdag 12 december
18.00 Redberg Welcome – Julfest

Torsdag 13 december
11.00	 Torsdagsträffen:	Luciafirande.	

Lördag 15 december
19.00 Julkonsert med In His Grace. Se notis på baksidan

Söndag 16 december
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Roland	Ernebro.	 
 Sång av Andreas Tengelin. 

Onsdag 19 december
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Söndag 23 december
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Nattvard.

Måndag 24 december
23.30 Julnattsgudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann.   
 Kören.

Söndag 30 december
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann.

Söndag 6 januari
16.00 Trettondagen. Internationell fest.  
 Se notis på baksidan 

Söndag 13 januari
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. Nattvard. 

Söndag 20 januari
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Roland	Ernebro.	

Söndag 27 januari
11.00 Gudstjänst. Predikan Ctefan Brochmann. 
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Jultankar

Roland Ernebro
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Omsorgsgrupper
26 november – 2 december Grön+Blå
3 december – 9 december Indigo
10 december – 16 december Lila
17 december – 23 december Turkos
24 december – 30 december Brun
31 december – 6 januari Vit
7 januari – 13 januari  Röd
14 januari – 20 januari  Rosa
21 januari – 27 januari  Orange
28 januari – 3 februari  Grön

Moderförsamling
Redbergskyrkans församling har fått en förfrågan om att vara 
moderförsamling till en persisktalande grupp som vill bilda en 
församling	inom	Equmeniakyrkan.	Detta	skulle	i	så	fall	vara	i	
linje	med	Equmeniakyrkans	vision,	att	grunda	50	nya	försam-
lingar till 2025.

Gruppens ledare Ahmad går för närvarande en kompletterande 
utbildning på Teologiska högskolan och kommer att ordineras 
som	pastor	inom	Equmeniakyrkan	under	nästa	år.

På söndag 9 december håller vi ett församlingsmöte direkt 
efter gudstjänsten och då kommer Ahmad och hans fru Sara att 
berätta om sitt arbete och hur de ser på bildandet av en för-
samling. Välkommen dit för att få mer information och kunna 
ställa frågor du vill ha svar på. Beslut i frågan kommer sedan 
att fattas vid ett församlingsmöte så snart det är praktiskt 
möjligt.

Ersättningsrekrytering
Styrelsen kommer att tillsätta en arbetsgrupp som får i  
uppdrag	att	sammanställa	RU:s	och	församlingens	behov	
beträffande	ersättare	för	vår	ungdomsledare,	som	slutade	sin	
tjänst under hösten. Resultatet av gruppens arbete ska presen-
teras	för	styrelsen	i	början	av	2019.	Därefter	kan	beslut	fattas	
beträffande	rekrytering	av	ny	medarbetare.

Status ombyggnad kyrksal och kök
Båda	projektgrupperna	har	nu	träffat	en	arkitekt,	som	kommer	
att ta fram en idéskiss för hur kyrksal och kök skulle kunna 
se	ut,	för	att	fylla	de	behov	som	beskrivits.	Förslaget	kommer	
att presenteras för projektgrupperna samt representanter för 
Förvaltningsråd	och	Styrelsen,	före	jul.	Sedan	kommer	det	fin-
nas möjlighet för övriga i församlingen att ta del av förslaget i 
början av 2019.

Solceller
Vid församlingsmötet 25 november presenterades ett arbete 
som gjorts för att eventuellt kunna installera solceller på kyrk-
byggnadens tak för att ta ytterligare steg i miljöarbetet och för 
en hållbar framtid. Förutsättningarna för att kunna genomföra 
ett sådant projekt inom rimliga ekonomiska ramar har dock 
försämrats väsentligt på grund av ändrat regelverk. Församlin-
gen	beslutade	därför	att	parkera	frågan	tills	vidare,	men	med	
tillägget att ge Förvaltningsrådet och Styrelsen i uppdrag att 
försöka	påverka	förutsättningarna	till	det	bättre,	till	exempel	
genom insändare eller debattartikel i GP.

Med	önskan	om	en	välsignad	advents-	och	juletid	till	var	och	en.																			
      Styrelsen

Information från styrelsen

Onsdagen	den	12	december	kl	18.00	träffas	vi	för	att	prata	om	
julens	budskap,	sjunga	julsånger,	bygga	pepparkakshus	och	äta	
julgröt. Som vanligt pratar vi svenska och alla är välkomna.

Julfest i Redberg Welcome

Marie och Henrik Brycke fick	den	3	oktober	en	son	som	heter	
Elias.
Klara och Jacob Holmin fick	den	8	november	en	son	som	heter	
Manne.
Ida Tonnvik,	tidigare	medlem	i	församlingen, valdes den 25 
november	till	ordförande	för	Equmenia.	

Nytt om medlemmar och vänner

Den	6	januari	kl	16.00	är	du	varmt	välkommen	till	vår	årliga	
fest med fokus på internationellt arbete som vår kyrka har 
anknytning	till.	Vår	gäst	i	år	är	pastor	Ulla	Brattö	som	tar	oss	
med på ett spännande besök i Karenkyrkan i norra Thailand. Vi 
bjuds på internationell vegetarisk mat och gör en insamling till 
Equmeniakyrkans	internationella	arbete.	

Internationell fest 

Efter	nyår	avslutas	verksamhetsåret	2018	i	Redbergskyrkans	
församling. Vi börjar planera för årsmöte och årshögtid i tack-
samhet för året som gått och med tankar om vad det nya året 
innebär.

Vill du vara med? Vi i valberedningen ber dig att fundera över 
var	du	vill	finnas	med,	och	vilka	tankar	du	har	för	 
församlingens	framtid	och	din	insats.	Meddela	oss	vad	du	 
längtar efter eller om du vill avsluta ett uppdrag.

Margareta Blomgren, Fredrik Johansson och Maggan Hall

Vill du vara med?

Den	11	november	hölls	årets	Vi	bryr	oss-gala,	kring	solidaritet	
med hela världen. Kyrkans körer sjöng och insamlingen under 
kvällen	gav	hela	13	000	kr	till	Equmeniakyrkans	projekt	Hälsa	
för alla i Kongo. Tack till alla som bidrog! 

Vi bryr oss-galan

Julkonsert med In His Grace
Den	15	december	kl	19.00	är	du	välkommen	på	julkonsert	
med	gospelkören	In	His	Grace.	Det	blir	en	kväll	fylld	av	 
stämningsfulla julsånger och efter konserten fortsätter sam-
varon	och	julstämningen	runt	fikaborden.	Kom	och	var	med!			

Granförsäljning
Även	i	år	säljer	Redbergskyrkans	Unga	julgranar.	Behållnin-
gen	går	till	Redbergskyrkans	barn-	och	ungdomsverksamhet.	
Välkommen	att	köpa	din	gran	hos	oss!	Mer	information	om	
öppettider	med	mera	finns	på	hemsidan	och	i	kyrkan.
Det	behövs	också	hjälp	med	att	sälja	granarna.	Lista	att	skriva	
upp	sig	på	finns	på	anslagstavlan.				


