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I N S I D A N

Denna text skriver jag lika mycket till 
mig själv som till er. De senaste veck-
orna har jag fått kämpa mot missmodig-
het, en besvikelse över att min första tid 
som föreståndare har präglats så mycket 
av corona. Kanske var jag för optimis-
tisk i slutet av sommaren och det kän-
des som ett tungt bakslag när smittan 
återigen började spridas och vi fick nya 
restriktioner att förhålla oss till. Jag är 
trött på corona och hur det påverkar 
församlingens liv och jag är trött på hur 
det påverkar mitt eget liv. Mitt i dessa 
tankar tar jag upp mobilen och ser att 
Donald Trump åter igen twittrat om val-
fusk, pust. En halvtimme senare ringer 
min man Tim och säger att förskolan 
hört av sig. Vi måste hämta tidigare för 
vår dotters näsa rinner. Ridå. En riktigt 
grå novemberdag i mitt liv. Jag vet att 
jag inte är ensam med dessa känslor av 
missmodighet, vi är många som tycker 
det är tungt just nu. 

Många av oss saknar det vanliga och 
att ha ett hum om hur närmsta framtiden 
ser ut. En känd psykiatriker ska ha kallat 
svenskarna för trygghetsnarkomaner på 
grund av vårt kontrollbehov, och just nu 
är framtiden ganska oviss. När jag skri-
ver detta vet vi inte hur julen kommer 
se ut och hur den kommer kunna firas. 
Vi befinner oss i en tid som är mörk på 
många sätt och då är det lätt att slukas 
upp av det mörka och missmodigheten. 

Jag har bestämt mig att försöka vända 
på tillvaron och gå i den riktning ljuset 

leder. Istället för att vara missmodig vill 
jag bli miss modig (ja, nu är jag ju gift 
men ni fattar). Med både mod och hopp 
ska jag denna adventstid påminna mig 
om när Jesus rider in i Jerusalem och 
människor ropar Hosianna (det betyder 
rädda oss). Det vill jag stämma in i. Ad-
vent betyder ankomst och vi får vänta 
på vår frälsares ankomst och vänta på 
hans slutliga räddning för denna värld. 
För den som är mörkrädd är ljus en 
trygghet, och för oss som kämpar mot 
missmodighet kan adventstiden bli som 
ljuset i mörkret. En påminnelse och för-
tröstan om det ljus Gud sände till värl-
den genom sin son. 

I Johannes 1:9 står det om Jesus som 
världens ljus: Det sanna ljuset, som 
ger alla människor ljus, skulle komma 
in i världen. Jesus var ljuset då som 
nu. Jag är otroligt tacksam för min tro 
dagar som dessa och jag tänker på de 
människor som inte bär ett ljus eller ett 
hopp inom sig. Så när vi tänder våra 
ljus i denna mörka tid får vi tillitsfullt 
påminna oss om vårt hopp och kanske 
också vara modiga att dela med oss av 
det till de människor som ännu inte har 
det.

Miss modig

Elin Harrysson, 
pastor i Kyrkan 
vid Brommaplan
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 På gång

P Å  G Å N G

Bibelläsningsplan
Vi fortsätter med våra gemensamma   
bibelläsningsplaner. Vi har en som 
sträcker sig fram till 10 januari och ef-
ter det tar en ny vid. Den kommer att 
utgå från trosbekännelsen och temat 
kommer att återspeglas i gudstjänsterna 
fram till påsk. 

Öppen kyrka
Kyrkan kommer att vara öppen för 
bön och ljuständning helgfria tisdagar 
14.00-16.00.

Digitala smågrupper
Det finns några grupper som valt att ses 
digitalt i stället för att ställa in, t.ex. Fri-
villigarbetarna och Damernas bokklubb. 
Vill du vara med i en digital smågrupp 
så hör av dig till info@kvibro.se så kan 
vi se vad som kan passa dig.

Kyrkan och evangeliet i 
Azerbajdzjan och Centralasien
Azerbajdzjan och Centralasien är om-
råden där kristna och andra minoriteter 
inte fritt kan utöva sin tro. Equmenia-
kyrkan ger stöd till evangelisation och 
till arbete för religionsfrihet i dessa om-
råden. 

Församlingens globala råd inbjuder 
till en kväll där Equmeniakyrkans sam-
ordnare för Eurasien, Cecilie Larsen, 
berättar och visar bilder från Azerbajdz-
jan och Centralasien.

Seminariet hålls digitalt söndag 6 de-
cember kl. 17.00. Länk till seminariet 
fås av Christer Daelander efter anmälan 
till christer.daelander@gmail.com eller 
tel. 076-505 31 80.

Cecilie Larsen

Vi behöver bli fler!
Vill du vara med och göra en insats i 
kyrkan? Vi behöver fler musiker, mötes- 
ledare och mötesvärdar som kan vara 
med på våra söndagsgudstjänster. Om 
du är intresserad eller har frågor eller 
förslag så prata med Elin eller Karin 
eller skicka ett mejl till info@kvibro.se. 
Du är också välkommen att höra av 
dig om du vill hjälpa till med något 
annat kring våra digitala gudstjänster, 
andakter och vandringar.
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En annorlunda kyrkokonferens 2020
Årets kyrkokonferens blev inte lik nå-
gon annan konferens. Konferensen var 
planerad att hållas under Kristi him-
melsfärdshelgen i Malmö, men den 
hölls i stället 18-27 september helt di-
gitalt. Elin Harrysson och jag var valda 
till ombud. Det positiva var att många 
kunde deltaga i konferensen då alla del-
tog hemifrån utan kostnad för resa och 
uppehälle. Det var lättare att framföra 
sin åsikt då det skedde skriftligt och ti-
den fanns. Över 700 ombud och ett stort 
antal deltagare fanns anmälda under 
konferensen. Det negativa var att inte få 
träffas under förhandlingar, i gudstjäns-
ter och samtalsforum. 

Innan konferensen sändes ”Samtal 
inför kyrkokonferensen” på Youtube 
där Equmeniakyrkan presenterade och 
förberedde olika frågor som behandla-
des under konferensen. Under konfe-
rensdagarna fortsatte olika sändningar 
på Youtube och Facebook, bl.a. Lasses 
kyrkkaffe. Varje kväll kunde man delta 
i kyrkstudio och kyrkmingel. Där pre-
senterades olika ämnen och via Zoom-
möte kunde många vara med och lyss-
na på presentationen för att senare bli 
uppdelade i små grupper för att samta-
la om kvällens ämne. Gudstjänster och          
ordinationsakt sändes digitalt från olika 
kyrkor. Det var mycket tråkigt att inte få 
närvara fysiskt och träffas men bra att 
det går att delta hemifrån. 

Ombuden fick inlogg till en websida 
på nätet där alla handlingar fanns enkelt 
bifogade vid dagordningens punkter. 
Allt mycket pedagogiskt upplagt och 
förklarat. Varje dag loggade vi in på en 
webbsida för att läsa om vad som skul-
le komma upp under dagen och senare 
röstas om. Varje fråga presenterades 
och kunde kommenteras och debatte-
ras fram tills röstningen var avslutad. 
Tyvärr var det inte så många som var 
aktiva med kommentarer och gillaknap-
par men vi var heller inte så vana vid 
detta arbetssätt. Röstningstiden var väl 
tilltagen och varje kväll fattades ett antal 
beslut. Det kändes väldigt ovanligt och 
konstigt men fungerade bra och gav bra 
möjlighet att sätta sig in i de frågor som 
skulle beslutas.  Vissa dagar var det ett 
stort material som skulle läsas igenom 
för att förstå och sätta sig in i alla frågor 
som behandlades.

Viktig fråga detta år var val av kyrko-
ledare. Den fick också mest uppmärk-
samhet och kommentarer. Valda blev 
Lasse Svensson som kyrkoledare och 
Karin Wiborn och Joakim Hagerius 
som biträdande kyrkoledare. Övrigt på 
dagordningen var verksamhetsplan och 
budget samt kyrkosyns- och utbildnings-
frågor. Ovanligt många, 17 motioner var 
inlämnade varav en kom från Kyrkan 
vid Brommaplan. Motionerna handlade 
bl.a. om andlig vägledning, barns rättig-
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heter till andlig utveckling, avskiljning 
av församlingsmusiker, ekonomi vid 
församlingsplantering och sommarpas-
tor, medlemsfrågor, datum för speciella 
insamlingar, redovisning av insamlade 
medel och visionsformulering.

4 diakoner och 18 pastorer ordinera-
des under konferensen, däribland vår 
medlem Carin Dernulf samt Jennie 
Lund och Hampus Flyman som varit ak-
tiva i vår församling under studieåren.

Även nästa års kyrkokonferens kom-
mer att hållas digitalt. 

Vägledning i frågor om 
medlemskap 
Äldste i vår församling hade i år läm-
nat in en motion vilket också medde-
lats i församlingsmötet. Den handlade 
om vägledning för hur vi ska se på för-
samlingens matrikel och medlemskap i 
en församling. Vi efterlyste i motionen 
behovet av vägledning och samtalsun-
derlag för viktiga principfrågor gällande 
medlemskap i en lokal församling. Bak-
grunden var vårt arbete med matrikelge-
nomgång under det senaste året.  

”Hur genomför man en matrikelge-
nomgång på ett bra sätt?”

Vi efterlyste vägledning och positi-
va exempel på hur vi i församlingarna 
kan bemöta medlemmar som inte synts 
i gemenskapen på många år. Vi önskade 
också vägledning och inspirerande ex-
empel för hur vi ska få människor som 
kommit till tro, att ta steget till att bli 
medlemmar i den lokala församlingen.

Vårt förslag till kyrkokonferensen:
”Vi föreslår därför kyrkokonferensen 

att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ta 
initiativ till framtagandet av riktlinjer 
och samtalsunderlag för hur de lokala 
församlingarna i Equmeniakyrkan ska 
hantera de principiella och praktiska 
frågor rörande medlemskap som här ak-
tualiseras.”

Vi fick en del kommentarer i kom-
mentarsfältet under konferensen men 
vår önskan hade varit (är) att få samtala 
om denna fråga på ett samtalstorg, vilket 
är det vanliga sättet att behandla motio-
ner. Vår förhoppning nu är att vi ska få 
ta upp detta vid ett samtalstorg när det är 
möjligt att träffas igen

Motionen besvarades av kyrkostyrel-
sen med att det är ett välkänt faktum i 
våra sammanhang att den officiella för-
samlingsmatrikeln eller medlemsför-
teckningen ofta ser annorlunda ut jäm-
fört med den församling som mer eller 
mindre regelbundet möts till gudstjänst 
och andra samlingar. Man vill ta tillvara 
erfarenheter från församlingar som själ-
va bearbetat dessa frågor. En vägledning 
och ett samtalsmaterial till stöd för för-
samlingarnas fortsatta arbete med dessa 
frågor presenteras sedan i lämplig form. 

Beslutet blev 
”att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att ta 

initiativ till att i bred dialog med Equ-
meniakyrkans församlingar ta fram rikt-
linjer och samtalsunderlag för hur för-
samlingarna ska hantera principiella och 
praktiska frågor rörande medlemskap.”

Gudrun Jerresand
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K A L E N D A R I E T

Vi lever just nu med strikta restriktioner och vet inte hur resten av vintern kommer 
att se ut. Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta fira gudstjänst på något sätt 
varje söndag. Antingen på plats i kyrkan, utomhus eller digitalt. Restriktioner om 
att undvika större samlingar och att hålla avstånd lär vi få leva med ett tag och vi 
försöker hitta lösningar som fungerar för de flesta. Det kan bli ändringar med kort 
varsel och vi ska se till att hålla hemsidan, motesplatsbromma.com och anslagstav-
lan utanför kyrkan uppdaterade. Detta gäller även Söndagsklubb och Teens.

När vi träffas gör vi det i omsorg om varandra och håller rekommenderade av-
stånd, är noga med handhygienen och stannar hemma om vi känner oss det minsta 
sjuka.

December
Söndag 6 december
11.00 Digital gudstjänst med utblick. 
Live-sänds på Facebook. Guds rike är 
nära.

17.00 Digitalt seminarium om 
Azerbajdzjan-Centralasien, se På gång.

Fredag 11 december
19.00 Teens – Best of julen

Söndag 13 december
10.00–12.00 Gudstjänstvandring med 
alla åldrar. David Fouladi, Helene 
Bergman, Tomas Sundbom.

Från 10.00 Inspelad andakt på hemsi-
dan och Facebook.

Söndag 20 december
11.00 Digital gudstjänst. Live-sänds 
på Facebook. Herrens moder. Elin 
Harrysson.

Torsdag 24 december
Från 10.00 Inspelad samling vid krub-
ban, andakt på hemsidan och Facebook

Söndag 27 december
Från 10.00 Inspelad andakt på hemsi-
dan och Facebook. Guds barn. Hélène 
Boëthius.

Januari
Fredag 1 januari
Ev. Ekumenisk fredsgudstjänst. Mer 
information senare.

Söndag 3 januari
11.00 Digital gudstjänst. Live-sänds på 
Facebook. Guds hus. Elin Harrysson.

Söndag 10 januari
11.00 Gudstjänst med globalt perspek-
tiv. Ulrika Morazan, biträdande inter-
nationell chef i Equmeniakyrkan. 
Insamling till det internationella arbe-
tet. Terminsstart för söndagsklubben.

Fredag 15 januari
17.30 Hemmakväll i kyrkan. Anmälan 
till info@kvibro.se.

19.00 Teens – Kick-off



N Y H E T S B L A D E T  N R  4  2 0 2 0 7

K A L E N D A R I E T

Söndag 17 januari
11.00 Gudstjänst. Start på predikoserie 
baserad på trosbekännelsen. Fadern – 
skapare av liv. Människan – skapad till 
avbild och fallen. Söndagsklubb och 
Teens.

17.00 Sinnesrogudstjänst.

Söndag 24 januari
11.00 Gudstjänst i Ekumeniska 
böneveckan med predikstolsbyte. Jesus 
skapar tro. Peter Träisk från Västerleds 
församling. Söndagsklubb.

Onsdag 27 januari
Ev. förbönsgudstjänst i Famnen-kyrkan 
med anledning av Ekumeniska 
böneveckan. 

Fredag 29 januari
19.00 Teens – Ultimat femkamp

Söndag 31 januari
11.00 Gudstjänst. Sonen – Jesus 
Kristus. David Fouladi. Söndagsklubb.

Februari
Söndag 7 februari
11.00 Gudstjänst. Sonen – i vilken vi 
får frälsning. Elin Harrysson. Söndags-
klubb.

Onsdag 10 februari 
18.30 Ekonomimöte.

Fredag 12 februari
19.00 Teens – Alla hjärtans dag/getting 
deep.

Söndag 14 februari
11.00 Gudstjänst. Anden – Hjälparen 
och livgivaren. Elin Harrysson. 
Söndagsklubb och Teens.

13.00 Församlingens årsmöte.

Onsdag 17 februari 
18.30 Askonsdagssamling.

Fredag 19 februari
17.30 Hemmakväll i kyrkan. 
Anmälan till info@kvibro.se.

Söndag 21 februari
11.00 Gudstjänst. Anden – i den enskil-
des liv. Söndagsklubb.

17.00 Sinnesrogudstjänst.

Söndag 28 februari
11.00 Gudstjänst. Kyrkan – Kristi 
kropp på jorden. David Fouladi.
Ingen Söndagsklubb.

Mars
Söndag 7 mars
11.00 Gudstjänst. Församlingen – 
Kristi kropp i min närhet. Elin 
Harrysson. Söndagsklubb.
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Att arbeta för hoppet
Ä L D S T E R A P P O R T

Att arbeta för hoppet. Det är något jag 
vill berätta om som en inblick i äldstes 
arbete i församlingen. 

När jag åter gick med i äldste vid års-
mötet kunde jag inte ana att en pandemi 
så skulle påverka vårt arbete i försam-
lingen. Under ett halvårs tid var det svårt 
att hinna med allt det andra som en led-
ningsgrupp behöver prata om. Inte för-
rän efter sommaren blev det en lättnad, 
om än kortvarig. Då fick vi möjlighet 
att använda ett helt dygn för samtal och 
komma i kapp litet av allt det vi behövt 
lägga på is. Vi började drömma om en 
framtid och ta ut riktningen mot den. Ett 
arbete som kommer prägla äldstes möten 
en tid framöver. Hur vill vi att det ska 
se ut i vår församling om några år? Vi 
insåg att detta med livsnära smågrup-
per, såsom t ex husgrupper, finns med i 
denna vision. Hur kan vi möjliggöra så 
att fler får tillgång till denna fantastiska 
grogrund för att växa som människa och 
kristen?

Lagom när vi kommit igång med det-
ta arbete så började åter pandemin ställa 
till det och denna gång får vi signaler 
om modlöshet och hopplöshet i samhäl-
let och kanske församlingen. Vad kan vi 
göra då?

Det är här jag skulle vilja prata om 
hopp och om att faktiskt arbeta för hopp. 
Många har hört uttrycket ”hoppet är det 
sista som lämnar en”. Någon sanning lig-
ger det nog i detta. Och det gäller även 
samhället och församlingen i stort. Om 
vi inte har hopp så slutar vi försöka, vi 

slutar ta hand om både oss själva och an-
dra. Vi behöver hopp för vår överlevnad.

I bibeln kan vi tydligt utläsa att vi har 
en ”hoppets Gud”. Vi har ingen anled-
ning att sluta hoppas för Gud har all makt 
i himlen och på jorden. Han är dessutom 
källan till all kärlek. Varför skulle vi då 
sluta hoppas på honom? Det här är en 
tydlig skillnad mellan samhället i stort 
och församlingen. Vi som är kristna ser 
en annan källa och anledning till hopp än 
vad samhället i stort gör. Vi vet att vi inte 
är ensamma som mänsklighet att rädda 
världen. Då hade det nog sett betydligt 
mörkare ut. Nej, vi har en Gud att hopp-
as på. 

Att arbeta för hoppet handlar ändå om 
arbete. Vi kan inte bara slå oss till ro, nej 
vi måste visa på hoppet för våra med-
människor och vi måste agera utifrån 
det. Vi behöver be till vår Gud för att vår 
egen vilja ska bli en del av Guds vilja. 
Leva i samklang med honom. Då arbetar 
vi för hoppet. 

Detta hopp är inte tomt. Det är inte ett 
hopp som vi måste prestera i oss själva. 
Det är ett hopp som vi får som gåva att ta 
emot. Det är en viktig skillnad. Att tänka 
positivt för att visa på hopp är dödfött. 
Det är att t o m ljuga ibland. Men att låta 
sig fyllas av Guds hopp är något annat. 
Så till sist, en bön: Må hoppets Gud fylla 
er tro med all glädje och frid och ge er 
ett allt rikare hopp genom den helige an-
dens kraft. (Rom 15:13)

Helene Bergman
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Husgrupper
I husgruppen träffas man för att umgås, stödja varandra, be och läsa Guds ord. 
Grupperna träffas oftast i olika hem, men just nu förekommer också andra lösning-
ar. Skulle du vilja veta mer om husgrupperna eller vilja vara med, kontakta pastor, 
diakon eller vänd dig direkt till någon av gruppernas kontaktpersoner. 
Tisdagar: Anna och Bertil Forsberg. 
Tisdagar: Helene Bergman.
Varannan tisdag: Eva Holmin Eriksson. 

Inbjudan till årsmöte
Välkommen till församlingens årsmöte som kommer att hållas söndag 14 februari 
2021. Eftersom vi i skrivande stund inte vet vilka eventuella restriktioner pga coro-
na-pandemin som kommer att gälla i februari 2021 så återkommer vi om formerna 
för hur vi genomför vårt årsmöte. När det börjar närma sig informerar vi om detta 
via pålysningar, utskick och meddelanden i våra digitala kanaler. Inför årsmötet 
inbjuder vi också till ett möte onsdag 10 februari där vi mer i detalj går igenom 
församlingens ekonomi. Även formen för detta återkommer vi till i närmare anslutning 
till mötet.

Årsmöte innebär också en möjlighet att engagera sig. Du som är intresserad av 
att kanske gå in i en uppgift, eller vill föreslå någon annan för ett uppdrag i försam-
lingen – hör av dig till valberedningen. Detsamma gäller om du önskar sluta med en 
uppgift. Då är det viktigt att du kontaktar någon i valberedningen: Ulla-Britt Franzén, 
Tomas Engström, Klas Eriksson och Ronald Fondin.

Varmt välkomna på årsmöte!
Ulf Rickardsson, församlingens ordförande

Från öppningen av Tao Fas utställning på TCG Nordica

Livssamtal
Vill du prata med någon under tystnadsplikt? Kontakta församlingens själavårdsgrupp: 
Elin Harrysson, pastor, 070-325 54 65 eller elin@kvibro.se
Karin Andersson, diakon, 070-376 09 33 eller karin@kvibro.se 
David Fouladi, pastor, 073-727 40 31 eller david@kvibro.se
Gudrun Jerresand, 070-468 16 81 eller gudrun.jerresand@bredband.net 
Monica Ekvall, 073-965 53 70 eller ekvall.monica@gmail.com 
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Globala rådet och Kyrkan vid Brommaplans 
bidrag till Guds rike i världen
Kyrkan vid Brommaplan har genom åren 
haft stor betydelse för internationell mis-
sion. Ett stort antal människor har kommit 
till tro i församlingen och flera har även 
blivit kallade till mission i andra länder. 
Församlingen har också kunnat bidra eko-
nomiskt på ett betydande sätt. 

Gud söker med all kraft att rädda 
människor och den värld han har skapat. 
Kyrkan och församlingen är hans främsta 
redskap, även om han också agerar genom 
många andra kanaler. Vi har som försam-
ling fått förmånen att vara medarbetare 
med vår Herre i detta missionsuppdrag - i 
Bromma, i Stockholm, i Sverige och till 
jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

För att vi som församling skall bli än 
mer medvetna om vårt uppdrag och kun-
na bidra även fortsättningsvis med ekono-
miska och personella resurser har vi bild-
at Globala rådet. Vårt uppdrag består i att 
informera församlingens medlemmar om 
mission och globala frågor, att arbeta för 
ekonomiskt stöd till mission och inspirera 
till förbön och engagemang. Vi vill även 
visa på vilken betydelse detta engage-
mang har haft och kan få i framtiden.

Församlingen har beslutat fokusera på 
sex olika områden:

1. Equmeniakyrkans internationella 
mission i allmänhet

2. Hälso- och sjukvård i Kongoländerna 
(Equmeniakyrkan)

3. Evangelisation och arbete för religi-
onsfrihet i Centralasien och Azerbajdzjan 
(Equmeniakyrkan)

4. ALEF – folkbildning på modersmålet 
för världens 750 miljoner vuxna analfabe-
ter

5. SAT-7: En TV-kanal som sprider 
evangelium och utbildning till framför allt 
arabländerna (stöd till Equmeniakyrkans 
medlemsavgift i SAT-7)

6. Diakonia: Arbetar för fred, mänskliga 
rättigheter, socioekonomisk rättvisa och 
gender i cirka 40 länder i Latinamerika, 
Afrika och Asien. Equmeniakyrkan och 
Svenska Alliansmissionen är huvudmän.

Information om dessa områden kom-
mer vi ge som kortare ”utblickar” i guds-
tjänster någon gång per månad och i 
gudstjänster med globala perspektiv som 
tema en eller ett par gånger per termin. I 
varje gudstjänst har vi ett internationellt 
böneämne i samband med att vi tänder 
”Världens ljus”. Mellan första advent och 
sista januari har Equmeniakyrkan sin in-
samlingsperiod för den internationella 
missionen. Då kommer vi att lyfta fram 
Equmeniakyrkans internationella mission 
i allmänhet med aktuell information och 
insamling.

I Globala rådet sitter Christer Daelan-
der, Mikael Cronhjort, Anne Rehn, Hélè-
ne Boëthius och Rebecka Hellqvist.

”Du vet väl om att du är värdefull, att du 
är älskad här och nu”… 

Ditt liv ger ringar på livets vatten, och 
de påverkar människor när och fjärran!

Varma hälsningar från Globala rådet, 
Christer Daelander

I N T E R N A T I O N E L L T
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F Ö R S A M L I N G S B O K E N

B A R N  O C H  U N G D O M

Adressändring
Kyrkan har nytt postnummer fr.o.m. 15 
december. Drottningholmsvägen 400, 
168 74 Bromma.

Födelsedagar
Helene Bergman 50 år, 8 februari
Gunilla Elgestad 75 år, 21 februari 
Inga Berggren 93 år, 22 februari

Ny medlem
David Fouladi hälsades välkommen till 
vår församling 20 september

Barn- och ungdomsarbetet
Under hösten har både Söndagsklubben 
och Teens rullat på. Det har ju varit lite 
speciellt nu i och med covid-19 som här-
jar, men vi har i alla fall kunnat träffas 
vilket har varit väldigt roligt. Det är två 
härliga grupper som finns i vår försam-
ling, och som behöver all förbön och 
stöttning. Båda grupperna är i nuläget i 
behov av fler ledare, så upplever du att 
du har ett hjärta för barn och ungdomar, 
oavsett om det sker via den relationella 
eller den praktiska vägen så är du varmt 
välkommen med. Allt uppskattas! Prata 
med David om du vill veta mer. 

Nu till vintern kommer vi också att 
försöka starta upp ett projekt för de som 
är ca 6-14 år, det är via Minecraft! Vi 
kommer att finnas i spelet, bygga upp 
platser från bibelns berättelser och prata 
om vad som hände där. Detta kommer 
det att komma ut mer info kring, troli-
gen också en infoträff. Så är du intres-
serad, eller vet du någon annan som är 
intresserad, så kontakta David så kom-
mer det mer info.

Vi ber och ser fram emot en ny fan-
tastisk termin inom barn- och ungdoms- 
verksamheterna! David Fouladi

Födda
Albin, född 12 september, son till 
Katarina och Robin Höglund 

Emma, född 15 september, dotter till 
Lisa och Alexander Bervå

Flyttat medlemskap
Hanna och Henrik Enbom till Älvsjö-
kyrkan

Lovisa och Jens Marklund till Björk-
backskyrkan i Örbyhus

Entrén till kyrkan. Byggt av Mika Sundbom och Adam Hellqvist.
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Drottningholmsvägen 400
168 74 Bromma
Obs. nytt postnummer fr.o.m. 15/12
tel: 08-445 93 80
e-post: info@kvibro.se 
www.motesplatsbromma.com 
Plusgiro: 1965 58-1
Bankgiro 172-8443 
Swish: 123 615 11 79

Elin Harrysson
Pastor och församlingsföreståndare
elin@kvibro.se, tel. 070-325 54 65 
Arbetar 100%, tisdag–fredag, söndag
Lediga helger 26-27/12, 30-31/1, 27-
28/2. Semester 28/12-1/1.

David Fouladi
Pastor med inriktning på barn och unga 
david@kvibro.se, tel. 073-727 40 31
Arbetar 60%, ledig måndag, onsdag, 
lördag. Lediga helger udda veckor.
Semester 16-27/12.
Andrumsdagar 28-30/12.

Karin Andersson 
Diakon och administration
karin@kvibro.se, tel. 070-376 09 33
Arbetar 75%, tisdag–fredag.
Lediga helger 12-13/12, 9-10/1, 13-14/2.
Semester 1-6/12, 21-27/12.
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Bidrag mottages före   
17 februari. Skicka till: 
info@kvibro.se eller med 
vanlig post till kyrkan.
Redaktion: Inger Alm-
gren, Karin Andersson 
och Lars Strömbeck.

Kyrka för Fairtrade
Vår församling vill bidra till 
etisk konsumtion och rättvis 
handel genom att använda 
rättvisemärkta produkter 
som kaffe och te i vår verksamhet. 

Vill du vara med i arbetet för rättvise-
frågor och konsumentkraft, hör av dig till 
Karin Andersson, karin@kvibro.se.


