
Nu när julen är slut och det 
fortfarande är mycket mörker 

är det inte så lätt att hålla modet uppe. 
Det är långt till ledigheter och helger. 
Tiden brukar ibland 
kallas för ”oxveckorna”. 
Det kommer från att 
slita som en oxe. Den 
tiden då jobbet är som 
mest och det är väldigt 
lite ledighet. I bonde-
samhället då semester 
var okänt var det efter 
pingsten fram till  
Allhelgonadagen den 
längsta avsaknaden 
av ledighet. Men i vår 
urbana tid har vi flyttat 
den till tiden mellan jul och påsk. En 
tid då det gäller att bita ihop och ta sig 
igenom tiden fram till påsk.

Och visst kan det vara slitsamt när 
det är mörkt och man inte ser någon 
ljusning. Men vi vet ju att det finns 
något som gror i den frusna marken. 

Ett frö som ska få liv när värmen och 
ljuset kommer tillbaka. 

Genom död till liv är ett tema som är 
starkt i vår tro och som snart ska berät-
tas igen när det blir påsk.

Så håll modet uppe ...
Kornet har sin vila djupt i frusen jord, 
är ej dött, det väckes av ditt skaparord.
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv.
Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos 
oss förbliv.
Väntande på värme vilar rot och frö, 
vet att våren kommer.Varje träd och 
ört brister i blom på sin bestämda tid.
Kärlek med ditt ljus 
kom, kom och hos oss 
förbliv.

(Anders Frostenson, 
Psalmer och Sånger  

204:1,4)

Onsdag 30 januari
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 31 januari
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Lördag 2 februari
10.00 Arbetsdag i kyrkan.   

Söndag 3 februari
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann.		 
	 Församlingsmöte	efter	gudstjänsten

Onsdag 6 februari
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 7 februari
11.00	 Torsdagsträffen	

Söndag 10 februari
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann.	Nattvard

Onsdag 13 februari
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap 

Torsdag 14 februari
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Söndag 17 februari
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Roland	Ernebro.	 
	 Musik	av	Majornas	Storband.

Onsdag 20 februari
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap

Torsdag 21 februari
11.00	 Torsdagsträffen.		“Möt	dina	förföljda	sykon”	-	 
	 Information	av	Open	Doors.	Andreas	Reinhard.		

Söndag 24 februari
11.00	 Gudstjänst.	Bibliolog	Ctefan	Brochmann.		

Onsdag 27 februari
18.00 Redberg Welcome – matlagning och gemenskap 
18.30	 Årsmöte	för	Redbergskyrkans	Unga.	

Torsdag 28 februari
11.00	 Torsdagsträffen:	Elvakaffe	med	Markus,	bibelsamtal

Söndag 3 mars
11.00	 Gudstjänst.	Predikan	Ctefan	Brochmann.	Kören.	 
 Församlingens årshögtid med årsmöte.   

  Varje måndag       Tisdagar jämn vecka
		17.45	 Barnkören	övar								18.30	Scouter
		19:00	 Kören	övar
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Oxveckorna

Ctefan Brochmann
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Omsorgsgrupper
28 januari – 3 februari  Grön
4 februari – 10 februari Blå
11 februari – 17 februari Indigo
18 februari – 24 februari Lila
25 februari – 3 mars  Turkos
4 mars – 10 mars  Brun

Beslut i frågan om att vara moderförsamling
Redbergskyrkans	församling	har,	som	vi	tidigare	berättat,	fått	
en	förfrågan	om	att	vara	moderförsamling	till	en	persisktalande	
grupp	som	vill	bilda	en	församling	inom	Equmeniakyrkan.	Vid	
församlingsmötet	9	december	fick	vi	möjlighet	att	träffa	Ahmad	
och	hans	fru	Sara,	som	är	initiativtagarna	till	denna	grupp.	Nu	är	
det	dags	att	ta	ställning	i	frågan	och	därför	bjuder	vi	in	till	nytt	
församlingsmöte	efter	gudstjänsten	3	februari.	Välkommen	till	
detta möte!

Status ersättningsrekrytering
Styrelsen	har	nu	tillsatt	en	arbetsgrupp	för	att	sammanställa	Red-
bergskyrkans	Ungas	och	församlingens	behov	beträffande	ersät-
tare	för	vår	ungdomsledare,	som	slutade	sin	tjänst	under	hösten.	
Gruppen	består	av	Sofia	Eklund	(sammankallande),	Anna-Carin	
Tonnvik,	Lars	Vennman	och	Ctefan	Brochmann.	Kontakta	gärna	
någon	av	dem	om	du	har	tankar	och	idéer	i	denna	fråga.

Årsmöte 2019
Som	tidigare	pålysts	vid	gudstjänster	och	via	affisch	på	kyrktorget,	
kommer	församlingens	årsmöte	att	äga	rum	den	3	mars.	Varmt	
välkommen!

Status ombyggnad kyrksal och kök
Projektgrupperna	arbetar	för	närvarande	på	att	ta	fram	en	pres-
entation	av	arkitektens	förslag	som	kan	visas	för	församlingen.	De	
återkommer	med	information	om	detta.	

Styrelsen

Information från styrelsen

 
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.

För	att	vi	ska	kunna	göra	ett	bra	jobb,	meddela	oss	helst	 
innan	den	13	februari.

Margareta Blomgren, Fredrik Johansson och Maggan Hall

Vi i valberedningen ber dig ...

Julmarknaden: större timpeng
61	788	kronor	blev	resultatet	av	2018	års	julmarknad	som	
ägde	rum	den	8	december.	Det	var	ungefär	i	nivå	med	tidigare	
år.	Men	i	år	hade	julmarknadsgruppen	tagit	det	djärva	greppet	
att	minska	öppettiden	med	en	timme,	till	10-13.	Detta	baserat	
på	erfarenheten	av	att	besökarskaran	brukar	glesna	betänkligt	
efter	kl.	13.	Alltså	ökade	timpengen.

Nygammalt	initiativ	var	second	hand-försäljningen	av	kläder	i	
kyrksalen.	Värt	att	notera	var	också	det	härliga	luciatåget	som	
barnkören	stod	för	och	den	högkvalitativa	musikunderhållnin-
gen	som	bidrog	till	den	fina	stämningen.	Och	visst	såg	ni	alla	
att	borden	fått	nya,	enhetliga,	djupröda	dukar?

Julmarknadsgruppen	vill	tacka	alla	er	som	generöst	donerat	av	
ert	överflöd,	hjälpt	till	på	olika	sätt	och	inte	minst	tagit	lotter,	
köpt	fika	och	därmed	gjort	julmarknaden	till	den	succé	den	är.

Arbetsdag i kyrkan 2 februari 
Arbetsdag	den	2	februari	kl	10-14.	Arbete	mest	inomhus.	
Välkommen	att	vara	med.	

Rapport från UR och scout
Scout	kör	tisdagar	varje	JÄMN	VECKA	kl	18:30.	

Redbergskyrkans	Unga	har	årsmöte	27/2	kl	18:30	i	Redbergskyr-
kan.	Motion,	förslag,	synpunkter	ska	vara	inne	senast	18/2!	 
Antingen	läggs	dessa	papper	i	“smu”	ordförande	facket	eller	mej-
las	till	emanuelwigell@hotmail.com	

Iris flitiga fingrar har fixat de flera hundra julgranslotterna. 

Solveig sköter ruljansen med 
supertombolan.  

Rättvisa kakbitar.


