
”Men natten ska ge vika där ångest nu 
råder. (...) Det folk som vandrar i mörkret 
ser ett stort ljus, över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram.”  
(Jes. 9:1-2)

En tisdag i november hade vi 
mörkerspårning med scouterna. 
I planeringen funderade jag och 
ledar-Elsa på om barnen skulle 
bli rädda. Skogen vid Apslätten 
var helt svart när vi satte reflex-
erna och just beckmörker är inte 
nödvändigtvis en jättehit för en 
8-åring i skogen…

Ganska omgående skickade vi ut 
barnen i smågrupper i skogen. Jag 
och Elsa stod i skogsbrynet och 
övervakade det hela. Men snart 
blev vi varse om att inget barn 
verkade vara det minsta rädd.  

De skrattade, sprang, letade och samar-
betade, men rädd verkade ingen. Det 

fanns bara en 
förklaring: 
ficklampan. 
Varje barn 
hade en egen 
ficklampa 
och tillsam-
mans med 
de andra 
utspridda 
scouterna 
i skogen 
bildades ett 
hav av små, 
små strålkas-
tare som 
glimmade till 

mellan träden. Den kvällen behövde jag 
inte trösta en enda mörkrädd scout.

När Bibeln talar om att vi ska vara ljus 
i mörkret beskriver aldrig Jesus enskilda 
människor som på egen hand tar sig an 
hela mörkret. Snarare är vi kallade att 
var och en fatta vår ficklampa och lysa 
upp en plätt av skogen vi har runt om 
oss med hopp i svåra tider. Från decem-
ber kommer vår scoutkår sälja reflexer 
med sin logga på. Kanske kan de bli en 
påminnelse om Guds reflektion på oss in 
i andras liv. Det är nämligen vi, tillsam-
mans med varandra och Gud själv som 
är ett hopp och ett ljus. Gå inte i mörkret 
ensam. Och till dig som behöver den där 
ficklampan just nu; 
ge inte upp. Ljuset är 
fortfarande starkare 
än mörkret, kärle-
ken segrar.

Torsdag 2 december
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Lördag 4 december
10-14	 Julmarknad.	Se annons på nästa sida.  

Söndag 5 december
11.00	 Gudstjänst	”Guds rike är nära”.	Roland	Ernebro,		Marie		
	 Brycke 
13.00	 Vuxenscout,	adventsfika	på	eld	(se	facebookevent)

Torsdag 7 december
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	”Bibelsamtal	utifrån		 	
	 Markusevangeliet”

Lördag 11 december
18.00	 Julkonsert.	Se annons på nästa sida.    

Söndag 12 december
11.00	 Gudstjänst	med	nattvard	”Bana väg för Herren” 
	 Ctefan	Brochmann,		Anna-Carin	Tonnvik

Måndag 13 december
18.30	 Kom	och	sjung	julens	sånger	med	Kören,	Barnkören		
	 och	kompet. Se notis på baksidan.   

Torsdag 16 december
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	Terminsavslutnining	

Söndag 19 december
11.00	 Gudstjänst “Herrens moder”.	Roland	Ernebro,		 
	 Christina	Persson

Fredag 24 december
23.30	 Julnattsgudstjänst.	Ctefan	Brochmann.	Kören

Söndag 26 december
11.00	 Gudstjänst “Martyrerna”.	Roland	Ernebro,		Cai	 
	 Brochmann

Söndag 2 januari 
11.00	 Gudstjänst “Guds hus”. Ctefan	Brochmann.	

Söndag 9 januari 
16.00	 Världens	fest.	Se annons på baksidan. 

Söndag 16 januari 
11.00	 Gudstjänst	med	nattvard	och	dopförnyelse.	 
 “Livets källa”.	Ctefan	Brochmann.	Musik	av	 
	 Föreningen	för	tidig	musik

Torsdag 20 januari 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 23 januari 
11.00	 Gudstjänst.	“Jesus skapar tro”.	Roland	Ernebro.	 
13.00	 Vuxenscout,	isvaksträning	(se	facebookevent)

Fortsättning på nästa sida >>>

Församlingsbrev december-januari
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Gudstjänster och verksamheter 

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

En ficklampa i mörkret

123 238 91 87

Martina Green

Än är inte pandemin över. Vi följer de nya direktiven från och med 1 december från FHM, vilket innebär att vi behöver använda oss 
av Vaccinationspass för samlingar där vi kan bli fler än 100 personer. Detta kommer inte att bli aktuellt vid våra gudstjänster.



Vill du bidra till julmarknaden? 

Välkomna till årets julmarknad den 4 december kl. 10-14. Bjud in vänner och bekanta till en mysig och festlig lördag.  
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens maxantal för personer i våra lokaler. 

Vill du hjälpa till? Handelsboden tar gärna emot hembakt och hemtillverkat. Det behövs även fikabröd till kaféet. 
Kan du sälja lotter eller hjälpa till i serveringen?

Kontakta Margareta Blomgren, mobil: 0737-606073 eller Maria Kileby. e-post: maria.kileby@gmail.com

Varmt välkomna! 

Praktiskt arbete på	tisdagar	9.00-12.00

Redbergskyrkans scouter träffas tisdagar kl. 18.00-19.30
Spårarscout	7-8	år		Spårarscout	9-10	år	
Upptäckarscout	10-11	år

Rodrick,	ny	ungdomsverksamhet	för	dig	som	är	12-15	år	 
gammal.	Träffas	på	tisdagar kl 19.00-20.30

Redberg Welcome –	matlagning	och	gemenskap	varje	
onsdag	kl	18.00

Redbergskyrkans körer övar	varje	måndag.	Barnkören	kl	
17.45.	Vuxenkören	kl	19.00	

Retroensemblen övar	torsdagar	16.30

Gudstjänster och verksamheter 

Tisdag 25 januari
18.00	 Terminsuppstart	för	scout 
19.00	 Terminsuppstart	för	Rodrick	

Torsdag 27 januari
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga

Söndag 30 januari 
11.00	 Gudstjänst “Jesus vårt hopp”. Ctefan	Brochmann.	

Jullovsaktiviteter
Under	jullovet	arrangeras	aktiviteter	för	
barn	och	tonåringar	i	kyrkan.	På	sociala	
medier	kommer	löpande	information	
läggas	upp	om	det	och	mycket	annat,	
följ	gärna	Redbergs	unga	på	facebook



Annonsörer

BJL Consulting AB
Hjälper företag med HR-frågor

Utveckling av människor och verksamhet
Mobil: 070 639 0665

Vi bryr oss–galan bjöd på en härlig kväll med massor av musik  

Redbergskyrkans kör och barnkör, Retroensemblen, solon och information om Hälsa för alla-projektet.  
Kvällen hade något för alla. Internationella gruppen vill tacka för de insamlade medlen som uppgick till 14 000  
kronor, långt över målet på 10 000 kronor.  
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”Se	jag	vill	bära	ditt	budskap	
Herre”	är	en	av	våra	mest	
älskade	psalmer.	Det	är	också	
temat	för	årets	insamling	till	
det	internationella	arbetet	
inom	Equmeniakyrkan.	I	Red-
bergskyrkan	kommer	vi	att	göra	
insamlingen	i	samband	med	vår	
årliga	Världens	fest.	Du	är	varmt	
välkommen	den	9	januari	kl.	
16.00.	Det	kommer	att	bli	information	om	Equmeniakyrkans	
internationella	mission.	Vi	tror	att	vi	kan	få	extern	medverkan.		
Vi	bjuds	även	på	internationell	vegetarisk	mat	och	trivsam	
gemenskap.	

Världens fest 9 januari 16.00

Omsorgsgrupper
29 nov – 5 dec  Rosa
6 dec – 12 dec  Orange
13 dec – 19 dec  Grön + Räddningsklippan
20 dec – 26 dec  Blå
27 dec – 2 jan  Indigo
3 jan – 9 jan   Lila
10 jan – 16 jan  Turkos
17 jan – 23 jan  Brun
24 jan – 30 jan  Vit
31 jan – 6 feb  Röd

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	januari.	 
kommunikation@redbergskyrkan.se	I	www.redbergskyrkan.se

Styrelsen	vill	i	årets	sista	församlingsbrev	önska	alla	försam-
lingens	medlemmar	och	närstående	en	riktigt	fin	och	välsignad	
jul-	och	nyårshelg.	Ni	är	många	som	har	haft	församlingen	i	
era	tankar	och	förböner	under	den	långa	pandemitiden.	Vår	
ekonomi	är	i	balans	trots	inställda	gudstjänster	och	korttid-
suthyrning	som	sattes	på	paus.	Detta	beror	till	stor	del	på	att	
församlingens	medlemmar	fortsatt	att	bidra	med	ekonomiska	
medel	till	församlingskassan	trots	inställda	samlingar.	För	
detta	tackar	vi	Gud	och	varandra.	Nu	kan	vi,	med	försiktighet,	
träffas	igen	och	det	gör	vi	gärna	i	advents-	och	juletid.

December	månad	närmar	sig	och	vi	i	styrelsen	är	glada	över	att	
kunna	hälsa	välkommen	till	ett	stort	antal	samlingar	under	de	
kommande	högtiderna.	Vilka	dessa	samlingar	är	kan	ni	läsa	på	
annan	plats	i	bladet.	Vi	hoppas	att	många	tar	tillfället	i	akt	och	
firar	dessa	högtider	tillsammans	med	oss	andra	i	vår	fina	kyrka.

Vid	församlingsmötet	den	17	oktober	informerades	om	att	vi	
nu	har	startat	en	extra	insamling	för	renovering	av	taket	på	
vår	kyrka.	Byggnaden	närmar	sig	50-årsstrecket	och	löpande	
renoveringar	är	naturligtvis	nödvändiga.	När	du	ger	din	gåva	
skriver	du	Tak	som	meddelande	så	bokförs	det	på	rätt	sätt.	Tack	
på	förhand!

 God jul och gott nytt år önskar  
Redbergskyrkans styrelse genom Karin Hultbrand

Styrelsen informerar

Kom och sjung julens sånger

Musik från 1600-talet

Den	13	december	kl	
18.30	är	du	välkommen	
att	lyssna	på	och	sjunga	
med	i	julens	sånger	till-
sammans	med	Kören	och	
Barnkören.	Det	blir	även	
luciatåg	och	allsång.	En-
kelt	fika	serveras	efteråt.

Föreningen	för	tidig	musik	har	en	kurs	i	Redbergskyrkan	14	-	
16	januari	och	medverkar	i	gudstjänsten	16	januari.	Det	blir	
musik	från	1600-	och	1700-talet.

Julgransförsäljningen 2021 närmar sig med stormsteg! 

Via	länken	nedan	hittar	du	ett	schema	över	försäljningspass	då	
det	behövs	några	som	står	och	säljer	utanför	kyrkan.	Varje	pass	
är	2	eller	3	timmar	långt	och	det	bör	vara	minst	två	personer	
som	bemannar	varje	tillfälle.	Se	till	att	skriva	upp	dig	så	fort	
som	möjligt	så	fyller	vi	passen	tillsammans!	

www.redbergskyrkan.se/wordpress/julgranar2021


