
En julbetraktelse av en pastor, kan 
man tänka sig något mer förutsäg-

bart? Vad kan det stå där som man inte 
läst eller hört oräkneliga gånger förut?
Vi kan ha olika känslor inför det som är 
gammalt och välkänt. Vi kan sucka åt det 
och bara känna: ”Kom med något nytt”. 
Det gamla och välkända kan också skapa 
en känsla av trygghet och igenkänning.
Julen är en tid när många vill ha det 
som det alltid har varit. Därför kan det 
kännas svårt när gamla traditioner måste 
brytas för att saker och ting har förändrats.  

Oavsett vad vi känner är julens innersta 
kärna och budskap alltid detsamma. Gud 
kommer till oss som ett barn och vill dela 
våra liv med oss. 

Jovisst, det kanske var förutsägbart att 
pastorn skulle skriva så i sin betrak-
telse. Men hur förutsägbart skulle ditt 
och mitt liv bli om vi verkligen tog in 
att världens skapare och frälsare tagit 
plats vid vår sida. Det är ett gammalt 
budskap som ständigt innehåller nya 
och oanade möj-
ligheter.

Söndag 1 december, första advent
11.00 Gudstjänst. Ett nådens år. Predikan  
 Ctefan Brochmann. Ledning Cai Brochmann 
  Musik av kören.

Torsdag 5 december
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus. 

Lördag 7 december
10.00 Julmarknad. Granförsäljning, lotterier, hembakt och  
 mycket annat. Se annons på nästa uppslag.  

Söndag 8 december, andra advent
11.00 Gudstjänst. Guds rike är nära. Predikan  
 Roland Ernebro. Ledning Anna-Carin Tonnvik.
  Musik av David och Kristina Engström.

Torsdag 12 december
11.00  Torsdagsträffen. Luciafirande. 

Lördag 14 december
19.00 Julkonsert med In His Grace. Se notis på baksidan. 

Söndag 15 december, tredje advent
11.00 Gudstjänst. Bana väg för Herren. Predikan  
 Ctefan Brochmann. Ledning Inger Berndtsson. 
  Kören sjunger julsånger med oss. Nattvard. 

Onsdag 18 december
18.00 Julavslutning för Redberg Welcome. 

Söndag 22 december, fjärde advent
11.00 Gudstjänst. Herrens moder. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Ledning Kerstin Ahlborg. 

Tisdag 24 december
23.30 Julnattsgudstjänst. Predikan  
 Ctefan Brochmann. Körgrupp sjunger. 

Söndag 29 december
11.00 Gudstjänst. Guds barn. Predikan Roland Ernebro.   
 Ledning Margareta Blomgren. 

Onsdag 1 januari
17.00 Ekumenisk gudstjänst I Domkyrkan. 

Söndag 5 januari 
11.00 Gudstjänst. Guds hus Predikan Roland Ernebro.   
 Musik SYBB Junior (Swedish Youth Brass Band). 

Måndag 6 januari 
16.00 Världens fest. Emanuel Furbacken talar,  
 Räddningsklippan ordnar mat: Läs mer på nästa sida. 

Söndag 12 januari 
11.00 Gudstjänst. Jesu dop. Predikan Ctefan Brochmann. 

Torsdag 16 januari
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus. 

Söndag 19 januari 
11.00 Gudstjänst. Livets källa. Predikan Ctefan  
 Brochmann. Nattvard.

Torsdag 23 januari
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus. 

Söndag 26 januari
11.00 Gudstjänst. Jesus skapar tro. Bibliolog Ctefan  
 Brochmann. Sång av Solid Gospel.

Torsdag 30 januari
11.00  Torsdagsträffen. Elvakaffe med Markus. 

Söndag 2 februari 
11.00 Gudstjänst. Roland Ernebro. Läs mer på baksidan. 

Varje måndag  Tisdagar udda veckor  
  17.45 Barnkören övar 18.30 Scouter

  19.00 Kören övar Tisdagar jämna veckor 
  09.00 Praktiskt arbete
  Varje onsdag 
  18.00  Redberg Welcome – matlagning och gemenskap
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Julens innersta kärna

123 238 91 87

Roland Ernebro



Annki sprider ljus över gudstjänsten

Har du någon gång funderat på var de stiliga höga 
ljusen på nattvardsbordet kommer ifrån?  Svaret är att 
de är ett hantverk som utförs av en församlingsmedlem, 
de senaste åtta åren av Ann-Christine Mjörnheim. 

Hösten 2011 frågade Ingrid Larsson om Ann-Christine 
Mjörnheim, Annki, ville lära sig att stöpa ljusen i ljussta-
karna på nattvardsbordet. Ingrid och hennes syster Britta 
Sahlin ville lämna över det högtidliga uppdraget till en 
yngre kraft och hade kommit fram till att Annki hade de 
rätta tagen. 

– ”Du kan komma och hämta formen” sa Ingrid. Det var 
fint, jag kände mig utvald, säger Annki och fortsätter: 

– Våra ljus på altaret i Redbergskyrkan har alltid varit 
hemstöpta och det är vi nog ganska ensamma om. Det går ju att köpa liknande men jag tycker att det har ett värde 
att någon har givit av sig själv och sin tid för att skapa ljusen. 

Under några år använde Annki den gamla stöpformen av bleck men den blev så småningom tvungen att bytas ut 
mot en ny som inte hade exakt samma form.  Till stöpningen köper Annki in en säck på 20 kilo paraffin från en vax-
fabrik i Skåne. Därifrån kommer även vekarna. I processen tillsätter hon stearin från ljus inköpta i en känd  
möbelaffär. De smälter bra och har ett rimligt pris. 

Platsen för stöpningen är Annkis eget kök. Under den period hon stöper blir det ett ljus om dagen efter jobbet. 

– Det tar tid och måste passas. Paraffinet måste kallna ända in och då krymper det och man måste fylla på i formen. 
Det får heller inte bli ”skinn” på själva foten, man måste picka så att det inte blir hålrum. 

Stöpning på vintern är lättare än på sommaren eftersom kylningen går fortare. Idag förbrukar församlingen runt 30 
ljus per år så Annki får ligga i. Men hon gillar det. 

– Det är ett praktiskt arbete som utförs enligt en mall och ganska avkopplande. Men köket blir sig aldrig mer likt, 
överallt hittar jag stearin, skrattar hon. 

Boktips inför julen

Årets julklapp är, enligt Handelns utredningsinstitut, 
en mobillåda. Men den mest ÖNSKADE julklappen är, 
enligt en färsk undersökning, en bok! Så varför inte ge 
bort en bok till jul? Här kommer tre bra förslag. 

Tomas Sjödins nya bok, Lita på att det ljusnar, med 
krönikor från Göteborgsposten, är den perfekta pre-
senten för många. ”Jag har ett måtto för allt jag skriver: 
Att tala uppriktigt om livet och att alltid försöka tillföra 
en gnutta hopp. Aldrig det ena utan det andra”, skriver 

Tomas, och vi vet att han har 
en närmast unik förmåga att 
uttrycka sig kärnfullt om livets både ljusa och mörka sidor.

Därför sörjer jorden är Peter Halldorfs försök att formulera en kristen hållning inför 
klimatkrisen. En välbehövlig bok, både välinformerat om tillståndet i världen, och bi-
belförankrat med en undervisning som ger hopp.

Många vill ha en ny andaktsbok inför det nya året. Ett bra förslag i år är boken Ovillkor-
ligt älskad: 365 påminnelser om sannaste identitet, av Henri Nouwen. Henri Nouwen 
(1932-1996) var universitetslärare och präst, men mest känd för de sista åren av sitt liv då 
han var medarbetare i en kommunitet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Bengt Tonnvik

Katarina Hallingberg



Annonsörer

Allt du behöver inom  
kristen litteratur och musik
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Välkommen på vår årliga Världens fest! Denna 
gång gästas vi av Emanuel Furbacken som berät-
tar om vår systerkyrka och deras arbete under 
kriget runt om i Syrien.
Emanuel är pastor och mellanösternrådgivare i 
Equmeniakyrkan, och har besökt Syrien och Mel-
lanöstern vid många tillfällen, senast i maj. 
Vi delar några aktiviteter, det serveras interna-
tionell mat och vi får möjlighet att träffa några 
av våra vänner i Räddningsklippan. 
Vi gör också en insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete.

Världens fest trettondagen 6 januari kl 16.00  

Det behövs folk som kan skänka kakor eller bröd till julmarknaden. Även du som vill stå i café eller sälja lotter be-
hövs. Listor finns på anslagstavlan i kyrkan.  

Vill du baka till julmarknaden? Eller sälja lotter? 
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Den 29/10 bjöd vi in till Trygga Möten-kurs. Vi var 
främst ledare, anställda och övriga från församlingen. 
Anja Wändal från Equmenia väst var den som höll i 
kursen som handlade om hur vi kan motverka olika 
kränkande situationer och gå vidare när vi upptäcker 
att medlemmar blivit utsatta. Vi fick också att prata om 
frågorna gemensamt. Sådana tillfällen är alltid nyttiga. 

Barnkören medverkar på julmarknaden 
med luciatåg. 

Årets julgransförsäljning startar den 
7 december i samband med jul-
marknaden. Ett bokningsschema 
för försäljningspass finns på 
anslagstavlan. Stöd Redbergs-
kyrkans barn- och ungdoms-
arbete genom att köpa din 
julgran här.

Öppettider och priser 
finns på vår hemsida  
www.redbergskyrkan.se  

Ungdomsrådet informerar

Omsorgsgrupper
2 december – 8 december Turkos
9 december – 15 december Brun
16 december – 22 december Vit
23 december – 29 december Röd
30 december – 5 januari Rosa
6 januari – 12 januari Orange
13 januari – 19 januari Grön
20 januari – 26 januari Blå
27 januari – 2 februari Indigo

Kyrkans anställda
Pastorer: 
Ctefan Brochmann, 076-028 7467, ctefan@redbergskyrkan.se
Roland Ernebro, 031-16 32 45, ernebro.roland@gmail.com

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 22 januari.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Vi arbetar för tillfället med att revidera och uppdatera 
vår verksamhetsplan inför beslut på nästkommande 
årsmöte. Samtidigt behandlas löpande ärenden av olika 
art. Vi har bland annat i samråd med Förvaltningsrådet 
justerat prissättningen för uthyrning av våra parkerings-
platser och tillsammans med projektgruppen fortsätter 
arbetet med att ta fram underlag för ombyggnad av 
bland annat kyrkans kök. 

Vi vill inbjuda till församlingens årsmöte 2020. Årsmöte 
för Redbergskyrkans församling kommer att hållas sön-
dagen den 1 mars kl. 13.00 efter gudstjänst och förstärkt 
kyrkfika. Notera detta redan nu i kalendern!

Församlingsstyrelsen vill också önska församlingens 
medlemmar och närstående en riktigt fin och välsignad 
jul- och nyårshelg. Vi vill inbjuda er alla till de samlingar 
som anordnas under advents- och jultiden. Dessa inleds 
första söndagen i advent med en sång- och musikguds-
tjänst och avslutas på trettondagen med Världens fest, 
som har fokus på det internationella arbetet. Guds frid 
och fred till er alla!

Styrelsen informerar

Nils Andreasson avled den 20 november i en ålder av 96 år.  
Begravningsgudstjänsten kommer att vara i Redbergskyrkan den 
12 december kl 13.30.

Nytt om medlemmar och vänner

En hälsning från valberedningen

Vi närmar oss ett årsskifte med jul- och nyårshelger. De flesta 
av oss ser fram emot några lediga dagar och kanske eftertanke 
inför det nya året. 

Ta då en stund att fundera över vad du kan och vill vara delak-
tig i bland det som händer i Redbergskyrkan. Det finns många 
uppdrag och uppgifter som behöver göras, en del av dem 
märks tydligt, andra märks mest när de inte blir gjorda. Helt 
klart är att vi alla behövs, om vi är många som hjälps åt blir det 
fler idéer, mer arbetsglädje och mer gemenskap och nytta för 
oss och andra.

Hör av dig så snart du kan om du behöver avsluta ett uppdrag, 
och med tankar om vad du vill vara med i.

Fredrik Johansson och Maggan Hall

Valberedningen informerar

Under februari kommer Ctefan och Roland att använda 
”Apostlagärningarna” och Equmeniakyrkans temaår ”Till 
jordens yttersta gräns” på gudstjänsterna. Spännande 
och utmanande teman som handlar både om mission 
och miljö. Välkomna.

Gudstjänster i februariDen 14 december kl 
19.00 får vi lyssna på 
In His Grace under vår 
julkonsert. För tredje 
året i rad samlas vi för en 
mysigt julig musikkväll 
med svängiga gospel-
inslag. Efter konserten 
fortsätter gemenskapen 
runt fikaborden. Varmt 
välkomna! 

Julkonsert 14 december

Välkommen till terminsavslutning med Redberg Wel-
come. Det blir julig mat, pepparkakshus-tävling och 
dans kring granen. Den 18 december kl 18.00. 

Terminsavslutning RW


