
Åter igen står adventstiden för dörren.  
I år ser det annorlunda ut än det brukar. 
Någon julrush i köpcentrum kommer 
vi nog inte att få uppleva. Och knappast 
heller någon julkonsert i en stämningsfull 
kyrka. I år blir förberedelsetiden på ett 
annat sätt inför att Jesus ska födas. Advent 
betyder ankomst och visst väntar vi. Det 
har vi gjort sedan i mars. Väntar på att ett 
vaccin ska komma, väntar på att isolerin-
gen ska ta slut, väntar på vardagen. 

Mitt i allt detta mörker finns också några 
ljuspunkter. Kanske är ett vaccin på väg. 
Men väntan är också av ett annat slag. 
Vi väntar på att Jesus ska komma till 
oss som ett litet barn. Han som är vår 
frälsare. Om vaccinet är vår räddare för 
pandemin som håller hela världen i sitt 
grepp är också Jesus vår räddare som kan 
ge oss ett evigt liv. Han kan ge oss en 
djupare mening i våra liv här och nu, och 
ett hopp att leva för. 

Vi får ta emot honom som ett ljus i 
vår mörka värld. Vi tänder våra ad-
ventsstjärnor och adventsljusstakar som 
ett tecken på att han är vårt ljus och vår 
ledstjärna. Ljus som vi får hjälpas åt att 
sprida genom alla de olika sätt vi kan 
komma på. Så kan vi alla förbereda hans 
ankomst. 

Det folk som vandrar i mörkret  
ser ett stort ljus,  
över dem som bor i mörkrets land strålar 
ljuset fram...

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,  
och detta är hans namn: 
Allvis härskare,  
Gudomlig hjälte,  
Evig fader,  
Fredsfurste.                                                                 

(Jesaja 9)

På grund av de råd och rekommendationer som gäller om 
samlingar på högst åtta personer kommer vi inte ha några 
sammankomster.I dagsläget gäller detta fram till jul. Det 
kan nog bli en förlängning av detta, men vi planerar för 
samlingar efter jul även om dessa kan ställas in med kort 
varsel. Aktuell information finns på vår hemsida, och den 
uppdateras kontinuerligt. På hemsidan kommer det också 
finnas advents- och julandakter. 

Kyrkor i vår närhet som sänder gudstjänster digitalt är 
bland andra Betlehemskyrkan, Saronkyrkan och S:t Jakobs 
kyrka. 

Redbergskyrkan kommer under denna tid att vara öppen 
och bemannad för enskild andakt på torsdagar och sönda-
gar mellan 11.00 och 12.30.

Vill du besöka kyrkan vid något annat tillfälle går det bra 
att höra av sig till pastorerna Ctefan Brochmann eller Ro-
land Ernebro så hittar vi en tidpunkt. Detsamma gäller om 
du vill ha ett samtal om smått eller stort. Hör gärna av dig.

Torsdag 24 december
23.30  Julnattsandakt. 

Söndag 27 december
11.00  Gudstjänst. Guds barn. Predikan Roland Ernebro.   
 Ledning Bengt Tonnik. 

Söndag 3 januari
11.00  Gudstjänst. Guds hus. Predikan Ctefan Brochmann. 

Onsdag 6 januari
16.00  Världens fest. Internationella gruppen ansvarar,  
 mer information på annan plats i programmet. 

Söndag 10 januari
11.00  Gudstjänst. Jesu dop. Predikan Ctefan Brochmann.   
 Ledning Margareta Blomgren.  

Söndag 17 januari
11.00  Gudstjänst. Livets källa. Predikan Roland Ernebro   
 Ledning Anna-Carin Tonnvik. 

Söndag 24 januari
11.00  Gudstjänst. Jesus skapar tro. Predikan Ctefan Broch-  
 mann. Ledning Lars Vennman.  
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Medan vi väntar

123 238 91 87

Ctefan Brochmann

Årets julgransförsäljning startar den 5 december. 
Ett bokningsschema för försäljningspass kommer 
att finnas på anslagstavlan. Stöd Redbergskyr-
kans barn- och ungdomsarbete genom att köpa 
din julgran här. Se annons på nästa uppslag.

Julgransförsäljning 



”Boken passar alla som är intresserade av mellanmänskliga relationer”
Församlingens pastorRoland Ernebro har under året kommit ut med 
boken Vem väntar på mig? om David, som har en cp-skada och bor på 
den värmländska landsbygden. 

Varför ville du skriva boken? 

– Det kanske fanns två skäl till att jag började skriva på boken. Det 
ena var ett sätt att bearbeta flera sorger som kom tätt in på varandra. 
Sedan har jag alltid velat sprida kunskaper och förståelse för hur det 
är att leva med ett funktionshinder. Men den kunskapen vill jag para 
med insikten om att de största frågorna har vi gemensamt med alla 
människor.

En fråga man ofta frågar stora författare är hur självbiografisk bo-
ken är. Vad säger du om det?

– Jag har tagit vissa pusselbitar ur mitt liv och satt ihop dem till en 
bild som i sin helhet blir en annan än den som jag har upplevt i ”verk-
ligheten”. Bokens yttre handling är uppdiktad men bygger på tankar, 
känslor och erfarenheter som jag har gjort.

Vad vill du att den som läser boken ska få med sig?

– Samma svar som på fråga 1. Sedan tar nog människor med sig olika 
saker beroende på vilka tidigare kunskaper och erfarenheter man har. 
Så är det med allt vi tar del av. Jag är mer intresserad av att höra vad 
folk tänker efter att ha läst boken än att jag skulle skriva det på näsan 
vad de ska tycka och tänka.

Du har skrivit fler böcker – vilka? Har du fler på gång?

– En bok heter Annorlunda som vanligt och handlar om erfarenheter 
från min barndom. Sedan kom jag ut med en samling predikningar 
från Johannesevangeliet med titeln Ord med en annan röst. Just nu 
arbetar jag med att få fram ett material med fördjupning kring boken 
som förhoppningsvis kan användas vid utbildningar av exempelvis as-
sistenter. Framtiden får utvisa om det blir någon fortsättning. Tankar-
na kanske finns men hur det går vill jag ha osagt.

Till vem tycker du att jag ska köpa Vem väntar på mig? i julklapp?

– Den passar nog alla som är intresserade av mellanmänskliga relationer. Möjligen kan erfarenheter av funktionshin-
der göra att man känner igen sig lite mer men jag tror och hoppas att det inte är en nödvändig förutsättning för att 
man ska få ut något av att läsa boken.

Tips: Vem väntar på mig? finns att inhandla i bokhandeln, kan även beställas via nätet

Vem väntar  
på mig?

Roland Ernebro

David bor på den värmländska landsbygden tillsammans 

med sin mor. En cp-skada gör att han har svårt att röra sig 

och inte många kan för�å vad han säger. 

Han är beroende av sin mors dagliga hjälp men en dag 

drabbas hon av cancer och tillvaron förändras dra�iskt.  

David må�e få hjälp av någon annan och Ida an�älls genom 

hemtjän�en.

David har länge tittat efter henne men inga känslor får  

     synas eller märkas.

Under några smärtsamma månader �nns hon i hans närhet 

och mitt i sorgen kommer befrielsen. Han har rätt att känna 

vad han känner och han får till och med uttrycka det i ord.

Talsvårigheter kräver tålamod hos både den som talar och 

den som lyssnar. Davids sätt att prata och därtill den värm-

ländska dialekten gör att tålamod även kan krävas av den som 

väljer att läsa den här boken.

Vem
 väntar på m

ig?
   ROLAND ERNEBRO

Vem väntar  
på mig?

Roland Ernebro

”Orden �nns �ändigt 
inom en ...”

Roland Ernebro.

Pa�or i Equmeniakyrkan.

Bor i Göteborg men född 

och uppvuxen i Bengtsfors.

Har egen erfarenhet av att 

vara rull�olsburen och ha 

talsvårigheter till följd av 

en cp-skada. Lever med 

assi�ans dygnet runt.
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Vad hade du tänkt att satsa på julmarknaden? 
Många visar stor generositet inför och under Redbergskyrkans julmarknad som 
brukar vara i början av december, en höjdpunkt under året. Tyvärr kan den ju 
inte bli av i år. Men du har ändå chans att dela med dig och hjälpa församlingen 
som annars mister en viktig inkomst. Sätt in ditt bidrag på kyrkans bg 281-8565 
eller swish 1232389187 och märk med Julmarknad så kan vi sedan redovisa vad 
den imaginära julmarknaden 2020 inbringat. 

Vi hoppas nu på att kunna anordna en vårmarknad – framtiden får utvisa. Och 
glöm inte att köpa din julgran och julkrans i Redbergskyrkan (se annons). 



Vad ska jag läsa eller ge bort?
I dessa tider kan det finnas lite extra tid för god litteratur. Eller kanske är det just en bok du vill ge någon i julklapp? 
Vi frågade två av församlingens bokslukare om råd. 

Sofia Eklund: ”Räcker över alla mellandagarna”
Vilken sorts bok väljer du helst?  
– Jag är allätare! 

Vilken är den bästa bok du läst i år? 
– Alltid svårt att välja den allra bästa, men en av många riktigt bra böcker jag läst i år 
är Vända hem av Yaa Gyasi, en roman om hur två systrar och deras kommande  
generationer i Ghana och USA påverkas av slaveriet. Det är en fascinerande berättelse 
som i korta nedslag lyckas förmedla de små personerna i en stor historia, och som ger 
förståelse för gamla strukturer som påverkar världen än i dag

Vilken bok skulle du vilja ge någon i julklapp?  
– Ett system så magnifikt att det bländar av Amanda Svensson är en tjock bok som räcker över alla mellandagarna och 
som jag tror kan passa nästan alla som gillar välskrivna romaner eftersom den spänner över stora teman och stora 
delar av världen.

Bengt Tonnvik: ”För den som tröttnat på den oönskade tystnaden” 
Vilken sorts bok väljer du helst?  
– Jag läser verkligen allt möjligt, men mest blir det nog biografier och historia, en del 
teologi blir det, och gärna skönlitteratur, men tyvärr alldeles för lite av det.

Vilken är den bästa bok du läst i år? 
– Har läst många bra böcker i år, och valet faller nog på Eric Metaxas bok Bonhoef-
fer - präst, martyr och spion. En mycket välskriven biografi om den tyske prästen och 
motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer, som dödades efter ett attentat mot Hitler, 
endast 39 år gammal. Boken ger också en bra bild av Hitler och nazismen, sedd ur det tyska folkets synvinkel, vilken 
bland annat visar att Hitler inte hade nåt särskilt stort  stöd hos det egna folket.

Vilken bok skulle du vilja ge någon i julklapp?  
–En julklapp, inte till en speciell person, men till var och en som börjar tröttna på den oönskade tystnaden i dessa 
coronatider, skulle jag vilja ge Tomas Sjödins nya bok Ljudet av tystnad. Genom en vindlande berättelse om möten 
med människor vill han ge oss en bild av “den goda tystnaden”, en väg som leder ut i “bönens vidunderliga univer-
sum”.
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Den 26 september hade vi förmånen att få välsigna två pojkar 
i vår kyrka:

Joel Helgegren, son till Elin och Niklas Helgegren.

Brage Håkan Kverndokken, son till Klara och Kettil Kverndok-
ken.

Den 10 oktober hade vi den stora glädjen att få hälsa sju nya 
medlemmar välkomna till vår församling.

Lars Magnusson och John Marou på bekännelse.

Ahmad och Sara Sarhangi med sina tre döttrar, Sarina, Satia 
och Deborah. De kommer på flyttbetyg från Rambergskyrkan.

Ctefan Brochmann 

Som allt annat i samhället är kyrkans barnverksamhet fortsatt 
påverkad av coronapandemin. Barnkören hann bara träffas ett 
par gånger i kyrkan innan verksamheten återigen fick sättas 
på paus. Den gångna veckan träffades dock barnkören digitalt, 
något som verkade mycket uppskattat bland barnen.

Vi är tacksamma över att scouterna nu består av två grupper, 
dels spårarscouter och dels upptäckarscouter. Totalt handlar 
det om ca 30 barn. Scouterna har bland annat eldat, knåpat 
med skiffer och tillverkat hajkbrickor. Vi vill samtidigt påpeka 
att både ungdomsrådet och ledargruppen följer rekommenda-
tionerna från myndigheter, Equmenia och Scouterna och när 
detta skrivs så håller vi fortfarande igång scoutträffarna. All 
verksamhet sker utomhus och barnen är åldersseparerade.

David Engström

Nytt om medlemmar och vänner

Redbergskyrkans unga

Omsorgsgrupper
23 nov – 29 nov  Brun 
30 nov – 6 dec Vit
7 dec – 13 dec Röd
14 dec – 20 dec Rosa
21 dec – 27 dec Orange
28 dec – 3 jan Grön
4 jan – 10 jan Blå
11 jan – 17 jan Indigo
18 jan – 24 jan Lila
 

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 

Redaktion: Kerstin Strand, Katarina Hallingberg och Torbjörn 
Eklund. Manusstopp 19 januari.  
kommunikation@redbergskyrkan.se I www.redbergskyrkan.se

Församlingsstyrelsen träffas till sammanträde varje månad. 
Vi har hittat former för att göra detta på ett coronatryggt sätt. 
Även om verksamheten under stora delar av 2020 har satts på 
paus har vi alltid många ärenden på vår agenda. Flera ärenden 
är naturligtvis knutna till den pågående pandemin och där 
försöker vi fatta så kloka och ansvarsfulla beslut som möjligt. 
Vi har också haft glädjen att under den här perioden kunna 
bygga om, utöka och inviga ett nytt kök samt en ny ramp i 
kyrksalen. Detta har känts extra fint ett år som detta.

Vi vill också blicka framåt och nu undersöka möjligheten till en 
nyanställning av en medarbetare riktad mot barn och unga un-
der slutet av 2021. Styrelsen har beslutat att i samråd med UR 
ta fram ett underlag där vi funderar på inriktning och finansier-
ing. Denna fråga är ännu i sin linda. Vi kommer även att på nytt 
se över frågan om förvaltning eller försäljning av våra radhus. 
Även denna fråga är enbart på diskussionsstadiet och det är 
viktigt att poängtera att vi inte avser att göra någon försämring 
för våra hyresgäster. Det handlar enbart om en möjlighet att 
eventuellt låta någon annan ta över förvaltningen.

Det lackar mot jul och de restriktioner som gäller för när-
varande förhindrar oss att fira advent och jul tillsammans i 
Redbergskyrkan. Våra gudstjänster är satta på paus, men ad-
ventstiden är inte inställd. Vi får möjlighet att pynta våra hem, 
tända våra adventsljus och be för församlingen och varandra 
och längta till den dag då vi kan samlas igen i vår fina kyrka. Vi 
vill göra er uppmärksamma på att det finns en del material i 
form av texter och filmer på vår hemsida och att mer kommer 
att läggas ut varje söndag i advent.

Församlingens utgifter tar inte paus så kom gärna ihåg försam-
lingen med en julgåva via bankgiro eller Swish. 

Redbergskyrkans styrelse genom Karin och Margareta

Styrelsen informerar

Hälsa för alla i Kongo är ett projekt som 
Equmeniakyrkan har i de båda Kongosta-
terna. Projektet ger stöd till installationer 
av solceller, inköp av kirurgisk utrustning, 
stöd till utbildning, vaccinationer etc. 
Stödet är framför allt inriktat mot mödra- 
och barnvård och målet är att bidra till att 
minska mödra- och barnadödligheten.

Redbergskyrkan har som mål att bidra med minst 10  000 kr 
varje år. Pengar som gör skillnad. En film med presentation om 
projektet finns på kyrkans hemsida och facebook.  

Vill du stödja det här projektet kan du swisha till Redbergskyr-
kan 123 238 91 87 och ange ”Kongo”.

Internationella gruppen

Insamling till Kongo

Trettondagen är ju dagen då vi i Redbergskyrkan brukar samlas 
runt vårt internationella arbete, med intressanta berättelser 
och upplevelser från olika delar av världen, med spännande 
mat, förbön och förstås en insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. I år är det oklart vad som kan göras på 
grund av risken för covid19.

Insamlingen kommer naturligtvis att pågå ändå, och vi hoppas 
att många vill vara med och ge till det viktiga arbetet, i år kan-
ske viktigare än vanligt! Om vi kan genomföra någon aktivitet i 
samband med Trettondagen återstår att se. Vi återkommer! 

Vill du stödja det här projektet kan du swisha till Redbergskyr-
kan 123 238 91 87 och ange ”världens fest”.

Internationella gruppen

Världens fest


