
I inledningen till Filipperbrevet 
skriver Paulus till församlingen: “ni har 
varit med i arbetet för evangeliet ända 
från första dagen och jag är övertygad 
om att han som börjat ett gott verk hos 
er också skall fullborda det fram till 
Kristi Jesu dag.” Fil 1. 5-10

Att var med i ett arbete är någonting 
annat än att arbeta själv. Det är att vara 
en del av en process som är mycket 
större än bara det som jag gör här och 
nu. 
Den tanken kan vara värd att påminna 
sig om ibland när vi lever och arbetar i 

en församling. Man hör ofta att det är 
viktigt att kyrkan lever i världen, nära 
människors verklighet, och det är  
mycket viktigt. Men för att orka göra 
det, och om vi dessutom vill ha något 
att erbjuda, behöver vi lyfta blicken 
ibland och låta oss verkligen känna att 
vi är inneslutna i Guds goda händer. 
Det var de händerna som startade 
arbetet en gång och samma händer 
kommer att se till att det blir fullbor-
dat när tiden är inne för det. Och det 
är i det arbetet som 
vi får vara en del.

Söndag 28 januari
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro

Torsdag 1 februari
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus. Bibelsamtal

Söndag 4 februari
11.00	 Gudstjänst.		AnneMarie	Svenninghed.	 
	 Sång	Cecilia	Josefsson	

Torsdag 8 februari
11.00	 Torsdagsträffen:	Equmeniakyrkan	i	Mellanöstern.	 
	 Gunilla	Ikponmwosa

Söndag 11 februari
11.00	 Gudstjänst.	AnneMarie	Svenninghed.	

Torsdag 15 februari
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus. Bibelsamtal

Söndag 18 februari
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. 

Onsdag 21 februari
18.00	 Årsmöte	för	Redbergskyrkans	unga.	

Torsdag 22 februari
11.00	 Torsdagsträffen:	Göteborgsadresser	med	betydelse	 
	 i	stort	och	smått.	Claes	Rydholm

Lördag 24 februari
16.00	 Besök	av	Sofia	Camnerin.	Se notis på baksidan

Söndag 25 februari
11.00	 Gudstjänst.	Sofia	Camnerin.	

Torsdag 1 mars
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus. Bibelsamtal

Söndag 4 mars
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro.  
	 Sång	av	kören	och	barnkören.	 
13.00	 Församlingens	årsmöte	

Torsdag 8 mars
11.00	 Torsdagsträffen:	Minns	du	stormen	1969?	 
	 Ulf	Atlestam
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Lyft blicken

Roland Ernebro

123	238	91	87

Omsorgsgrupper
29 januari – 4 februari  Röd
5 februari – 11 februari Rosa
12 februari – 18 februari Orange
19 februari – 25 februari Grön
26 februari – 4 mars  Blå
5 mars – 11 mars  Indigo
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Kyrkans anställda

Nu	har	vårterminen	startat	för	barnkör,	scout	och	tonår	och	för	
ledarna.	Vet	ni	någon	som	ni	tror	skulle	vilja	vara	med	i	dessa	
grupper?	Tveka	inte	att	höra	av	er.	

Vi	är	också	ute	efter	fler	ledare	samt	de	som	vill	hjälpa	vid	
speciella	tillfällen.	

OBS!
Onsdagen	21/2	klockan	18:00	är	det	dags	för	RU:s	årsmöte.	
Kom	och	tyck.	Ps:	marängsviss	utlovas.	

Hälsningar Emanuel Wigell Jambrén RU:s ordförande.

Vid	församlingsmötet	21	januari	beslutades	att	erbjuda	Ctefan	
Brochmann	anställning	som	församlingsföreståndare	och	pas-
tor	i	Redbergskyrkans	församling.

Ctefan	har	sedan	dess	tackat	ja	till	erbjudandet	och	tillträder	
sin	anställning	i	mitten	av	mars	2018.

Vi	gläds	åt	och	är	tacksamma	för	detta	och	ser	fram	emot	att	få	
lära	känna	Ctefan	och	hans	fru	Cai.	Information	om	välkomst-
gudstjänst	kommer	i	nästa	församlingsblad.

Styrelsen

2017	års	julmarknad	blev	en	trevlig	lördag	den	andra	ad-
vent.	Hembakat	bröd	och	kakor	och	fika	med	sedvanliga	
äggsmörgåsar	hade	en	strykande	åtgång,	liksom	lotter	på	
plädar,	dukat	bord	och	lammskinn	bland	mycket	annat.	Och	
julgran	–	både	den	med	alla	lotter	och	dem	som	såldes	utanför	
var	en	given	succé.	

58	000	kronor	blev	behållningen,	ett	välkommet	tillskott	till	
församlingens	kassa.	Julmarknadsgruppen	vill	tacka	alla	som	
bidragit	på	olika	sätt	och	alla	som	besökt	marknaden.	

Varannan	torsdag	under	vårterminen	
har	Torsdagstäffen	Elvakaffe	med	
Markus,	textläsning	och	samtal	utifrån	
Markusevangeliet.	

I	vårens	gudstjänster	kommer	vi	att	
läsa	texter	från	Markusevangeliet.

Julmarknadstack 

Markusåret 2017-2018

Avliden:  		Pia	Larsson	avled	den	30	november	2017

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	februari.	 
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Förvaltningsrådet	kommer	att	inom	de	närmsta	månaderna	
att	påbörja	ett	större	arbete	med	att	byta	drygt	20	fönster	i	
kyrkans	fastigheter.	Mer	info	om	detta	kommer	när	planerna	är	
fastställda.

Ny församlingsförståndare

Församlingsboken

Förvaltningsrådet

Rapport från UR och scout

Sofia Camnerin 24-25 feb
24	-	25	februari	gästar	Sofia	Camnerin	Redbergskyrkan.	 
Lördagen	den	24	feb	kl	16.00	håller	hon	ett	intressant	före-
drag	utifrån	hennes	bok	“När	livets	stramas	åt	skärps	blicken”.	
Sofia	Camnerin	berättar	om	att	vara	förälder	till	ett	barn	med	
dubbla	neuropsykiatriska	diagnoser.	 
Med	blicken	på	livstolkning	och	reflek-
tion	skriver	hon	om	vardagens	kamper,	
glädjeämnen	och	kriser.	Hon	skildrar	
och	beskriver	olika	ögonblick	och	 
situationer	under	15	års	tid	där	hon	
slits	mellan	tvetydighet	och	 
ambivalens	och	en	helhet.	

Sofia	är	en	av	Equmeniakyrkans	
biträdande	kyrkoledare.


