
How completely satisfying  
to turn from our limitations  
to a God who has none.

(A.W. Tozer)

Som en nyfödd. Så väljer 
Gud att presentera sig 
själv för världen. Bara ett 
rapande, sovande litet 
knyte. Finns det en poäng 
med att Gud själv väljer 
just den entrén i historien?

I januari börjar allt om. Och jag tänker 
inte säga åt dig att fånga dagen, ta vara 
på dagsljuset eller avge stora löften om 
att bli en bättre människa året som 

kommer. Istället vill jag 
påminna dig: Det finns 
en tillgänglig frid. Andas. 
Släpp ner axlarna. Vi följer 
en befriare som inte bara 
räddar från döden utan 
också vill ge frihet från pr-
estation och onåbara ideal. 
Om Gud kan leda dig ur 
den djupaste dödsskug-
gans dal så förmår han 
räcka till när du inte gör 

det. Jesus är perfekt i ditt ställe. Mitt 
i vinterns trötthet. Minns att Gud är 
frid och inte krav. Att han är perfekt så 
att du inte behöver vara det. Minns att 

om du inte upplever den där julefriden, 
och om du inte klarar att “gaska upp 
humöret” under mörka dagar så är 
Gud frid. Även när dammsugaren står 
mitt på golvet, mailkorgen är full och 
familjen egentligen borde äta mer veg-
etariskt. Guds frid är nära. Känner du? 
Närmare är friden än kraven. 

Frid lämnar jag kvar åt er, 
min frid ger jag er. Jag ger 
er inte det som världen ger. 
Känn ingen oro och tappa 
inte modet.

(Joh. 14:27)

Söndag 27 november 
11.00 Adventsgudstjänst ”Ett nådens år”.  Joakim Hagerius.  
 Ctefan Brochmann. Kören. 

Torsdag 1 december 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.		

Lördag 3 december 
10.00	 Julmarknad.	Se	annons	på	baksidan.	

Söndag 4 december 
11.00 Gudstjänst ”Guds rike är nära”	Roland	Ernebro,		 
 Lars Vennman.

Torsdag 8 december 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	

Lördag 10 december 
18.00	 Julkonsert	med	kören	In	His	Grace.	

Söndag 11 december 
11.00 Gudstjänst med nattvard ”Bana väg för Herren”   
	 Ctefan	Brochmann,	Birgitta	Jäghem	Löfving.	

Måndag 12 december 
18.30	 Terminsavslutning	för	körerna.	Kör	och	barnkörer		 	
	 med	solister	gör	en	liten	konsert.		Alla	välkomna.		

Söndag 18 december 
11.00 Gudstjänst ”Herrens moder”	Ctefan	Brochmann,		 	
 Bengt Tonnvik. 

Lördag 24 december 
23.30	 Julnatt	i	Redbergskyrkan.	Roland	Ernebro,	körgrupp.	

Söndag 1 januari 
11.00 Gudstjänst ”Guds hus” Ctefan Brochmann 
17.00	 Ekumenisk	gudstjänst	i	Domkyrkan.	

Söndag 8 januari 
16.00	 Världens	fest!	Internationella	gruppen,		Amanda	Asp,		
 Ctefan Brochmann. 

Söndag 15 januari 
11.00	 Gudstjänst	”Livets	källa”	Roland	Ernebro.	

Söndag 22 januari 
11.00	 Gudstjänst	med	nattvard	och	dopförnyelse		 
 ”Jesus skapar tro” Ctefan Brochmann. 

Torsdag 26 januari 
11.00	 Torsdagsträff	för	daglediga.	 
18.00		 Församlingskväll	om	framtiden.	Se	mer	under	 
	 styrelsen	informerar.	

Söndag 29 januari 
11.00	 Gudstjänst	”Jesus	vårt	hopp”	Roland	Ernebro.	
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Gudstjänster och verksamheter 

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

Närmare är friden än kraven

123 238 91 87

Martina Green

Redbergskyrkans körer	övar	måndagar.	Barnkören:	4-7	
år:	17.45.	8	år	och	uppåt:	18.30.	Vuxenkören	19.30
Redbergskyrkans scouter träffas	tisdagar	kl.	18.00-
19.30.	Spårarscout	7-8	år,	Spårarscout	9-10	år,	 
Upptäckarscout	10-12	år.	
Himmel och Pannkaka	udda	måndagar	klockan	15:00	-	
16:30;	samling	och	pannkaks-fika,	sång	och	rytmikstund.
Rodrick,	tonårsgrupp	för	dig	som	är	12-16	år	gammal,	 
träffas	tisdagar	kl	19.00-20.30.	Uppstart	17	jan.	
Kapybara övar	torsdagar	16.30.	Uppstart	12	jan.	

Även	i	år	har	vi	Världens	fest	i	Redbergskyrkan.	Temat	för	årets	
insamling	till	Equmeniakyrkans	internationella	arbete	är	”Se	
jag	vill	bära	ditt	budskap	Herre”.	

Förutom	insamling	kommer	vi	att	få	lyssna	till	Amanda	Asp	
som	kommer	att	berätta	om	sin	tid	som	missionsvolontär	i	
Kongo	Kinshasa.	Som	vanligt	bjuds	det	också	på	god	mat	och	
trivsam	gemenskap.	Välkommen	den	8	januari	kl.	16.00.

Världens fest 8 jan kl. 16.00 
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Omsorgsgrupper
28 nov – 4 dec Brun 
5 dec – 11 dec Vit
12 dec – 18 dec  Röd
19 dec – 25 dec  GrönRosa
26 dec – 1 jan Orange

2 jan – 8 jan Blå
9 jan – 15 jan Indigo
16 jan – 22 jan LIla
23 jan – 29 jan  Turkos

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

På	församlingsmötet	30	oktober	redogjorde	Håkan	
Blomgren	det	ekonomiska	läget	för	församlingen	per	30	
september.	Här	följer	en	sammanfattning
Insamlade	medel	är	450	000	kr	i	år	jämfört	med	480	000	kr	
under	2021	under	samma	period.	Serveringsinkomsterna	är	
30	000	kr	i	år	jämfört	med	11	000	kr	2021.	Fastighetsintäk-
ter	860	000	kr,	varav	parkering	120	000	kr,	under	2021	var	
det 800 000 kr.
Elkostnad	250	000	kr,	under	2021	150	000	kr.	Det	rörliga	
elpriset	började	stiga	rejält	i	november	2021	och	har	sedan	
varit	nästan	dubbelt	så	högt	som	tidigare.	Det	enda	positiva	
med	det	är	att	värdet	av	solcellerna	har	ökat	och	den	el	
som	producerats	motsvarar	i	år	ca	60	000	kr.	Regeringens	
föreslagna	elprisstöd	skulle	kunna	ge	församlingen	60	000	
kr.	Övriga	fastighetskostnader	400	000	kr	i	år,	jämfört	med	
390 000 kr under 2021.
Personalkostnad	hittills	i	år	är	850	000	kr,	2021	mots-
varande	period	var	det	750	000	kr.	Ökningen	beror	på	att	
Martina	varit	anställd	hela	året	och	detta	är	enligt	budget.	
Bekostas	av	Redbergkyrkans	Unga	och	fonduttag.
Prognos	för	helår	visar	på	ett	resultat	på	-100	000	kr	(ej	
inräknat	eventuellt	elprisstöd).
Välkommen att vara med på ... 
…	en	samtalskväll	då	vi	tillsammans	får	fundera	kring	vad	
vi	vill	göra	framöver	i	vår	församling.	Ur	detta	samtal	kan	
styrelsen	sedan	formulera	en	verksamhetsplan	för	2023.	
Den	kommer	sedan	att	presenteras	på	årsmötet	4	mars.
Vad	vill	vi?	Vart	vill	vi	komma?	Hur	ska	vi	nå	dit?	Färdplan	
för	Equmeniakyrkan	–	vad	är	det?	Hur	vill	vi	jobba	med	
olika	delar	i	församlingen	under	2023?	Kanske	kan	vi	även	
titta	lite	längre	fram?	Vi	hoppas	att	ni	är	många	som	vill	
vara	med	och	forma	församlingens	arbete.	Kom	och	bidra	
med	tankar	och	förslag!
Varmt	välkommen	torsdag	den	26	januari	klockan	18.30.	
Fika kommer att serveras.

Redbergskyrkans styrelse

Styrelsen informerar

Klimat-	och	miljögruppen	är	i	dagens	läge	sju	medlemmar	
som	känner	att	vi	vill	börja	att	pusha	Redbergskyrkan	mot	att	
bli	en	”Grön	kyrka”.	Under	två	träffar	i	höst	har	vi	pratat,	bl	a	
med	boken	God	jord	av	Johannes	Widlund	som	utgångspunkt.	
Till	våren	vill	vi	gå	från	ord	till	handling.	Vill	du	vara	med?	Hör	
av	dig	till	Margareta	Blomgren	eller	Katarina	Hallingberg.	

Klimatgruppen vill bli större

Under	Vi	bryr	oss-galan	samlade	vi	in	12	600	kr.	Dessa	går	till	
projektet	Hälsa	för	alla	i	Kongo.	

Tack för bidrag till Kongo! 

På	första	advent	får	församlingen	besök	
av	Joakim	Hagerius	som	är	biträdande	
kyrkoledare	i	Equmeniakyrkan.
Han	har	sina	rötter	på	Öckerö	och	bor	
sedan	många	år	i	Göteborg	tillsammans	
med	fru	och	tre	tonårsbarn.
Tidigare	var	han	pastor	och	föreståndare	i	Saronkyrkan.	Han	
har	också	arbetat	på	tidningen	Dagen	innan	han	fick	sin	nu-
varande	befattning.	Joakim	är	dessutom	ordförande	i	Räddn-
ingsmissionen.
Bland	många	uppgifter	som	biträdande	kyrkoledare	arbetar	
Joakim	Hagerius	med	frågor	som	rör	Equmeniakyrkans	fram-
tid.	Efter	gudstjänsten,	då	Joakim	predikar,	blir	det	tillfälle	för	
den	som	är	intresserad	att	delta	i	ett	samtal	kring	dessa	frågor.

Besök av Joakim Hagerius

Till	julmarknaden	är	vi	beroende	av	varor,	som	hembakt	och	
annat	hemgjort,	till	både	kaféet	och	handelsboden.	Vi	behöver	
också	hjälp	på	plats	med	att	sälja	lotter	och	fika.	Kontakta	
Margareta	Blomgren	eller	Ulla-Carin	Carlson	om	du	kan	hjälpa	
till:	0737	606073	

Stöd	Redbergskyrkans	barn-	och	ung-
domsarbete,	köp	din	julgran	här!	 
Försäljningen	startar	den	3	december	kl	10	

Pris	för	vanlig	gran	är	320	kr	och	kungsgran	
520	kr.	

Julgransförsäljning 3 dec 


