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Hanna och Eli
Direkt efter gudstjänstens slut springer
jag fram till pastor Gun och berättar att
jag fyller 8 år. Då sker något oväntat!
Hon kollar om det är okej och sen ropar hon till församlingen att stanna kvar
för Elin fyller år, Torsten börjar spela ja
må hon leva och hela kyrkan sjunger för
mig. På kyrkfikat kommer folk fram och
säger grattis och en del äldre tar i hand
och gratulerar. Jag är helt överväldigad,
är jag så här viktig? Tänkte jag.
I vuxen ålder har jag funderat på om
denna händelse präglat mig mer än jag
förstår, att jag ändå valt att finnas kvar
i en församling och sen också leda en
församling. Under min ungdomstid brottades jag mycket med församlingen och
kyrkan, tråkiga och irrelevanta predikningar, psalmer istället för pop, inget sex
innan man gifte sig, ingen alkohol, en
massa andra regler och åsikter jag förväntades ha som kristen. Inget kändes
särskilt lockande. Min tro på Gud och
Jesus kändes självklar, men hela det där
paketet med församling och andra kristnas sätt att se på min tro skavde många
gånger. Tror jag rätt? Ser andra kristna
mig som en dålig kristen? Men trots allt
såg jag ändå min plats som självklar
i kyrkan. Hur ser du på din plats i vår
församling? Ser du dig som självklar
och viktig eller undrar du om någon ens
skulle märka om du försvann?
Om du tillhör den senare gruppen så
vill jag berätta för dig om Hanna. Du
kan läsa om henne i 1 Samuelsboken
1-2. Hanna var förkrossad och tyngd av
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sorg, hon orkade inte äta och var hånad
av andra. Hon bestämmer sig för att gå
till templet och inför Gud sätta ord på sin
sorg. Men det kommer inga ord, bara ett
mumlande och gråt. Prästen förstår inte
hennes sätt att be på och ber henne lämna templet. Där fanns inget utrymme för
hennes sätt att vara och be på, och hennes plats där i templet var inte självklar.
Hon ombads lämna.
Denna erfarenhet önskar jag inte någon, oavsett om det är vi själva eller andra som avskrivit oss. Hur gick det då för
Hanna? Jo, Gud hörde hennes bön och
kom till hennes räddning och prästen Eli
fick omvärdera sin syn på Hanna. Oavsett hur människor behandlar oss, om vi
känner oss välkomna eller inte, så är ditt
sätt att be och vara med Gud på okej.
Som pastor har jag ett särskilt ansvar
för att försöka värna om en kultur där
också ”Hannorna” får plats. Men jag har
insett att det är lätt att också vara prästen
Eli, kanske inte genom att avvisa folk,
men genom att inte räkna med eller göra
plats för dem. Vi tillsammans skapar en
församling, du har ett ansvar, jag har ett
ansvar! Du kan bidra till att andras plats
känns självklar, precis som pastor Gun
och Torsten gjorde för mig på min
8-års dag.
Elin Harrysson,
pastor i Kyrkan
vid Brommaplan
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PÅ G Å N G

På gång
Samlingar – tema Riktning 2025
På sidan 8 presenteras det som fått
namnet Riktning 2025. Under våren
bjuder vi in till några digitala samlingar under detta tema. Först en föreläsning med Bertil Forsberg Att vara
kyrka i det märkliga landet Sverige på
onsdag 17 mars kl. 18.00 och sedan
församlingsråd där du kan välja mellan lördag 24 april kl.10.00 och onsdag 28 april kl. 18.00.
Bibelläsningsplan
Efter påsk kommer en ny bibelläsningsplan. I bibelläsningsplanen kommer det varje vecka finnas med en bön
som kopplar till vårt arbete med Riktning 2025 och bibeltexterna kommer
utgå från kyrkoåret. Om du inte redan är det, så kan jag rekommendera
dig att gå med i vår Facebook-grupp
Bibelläsning i Kyrkan vid Brommaplan, där vi kan dela våra tankar kring
veckans texter.
Öppen kyrka

Kyrkan är öppen för ljuständning,
enskild andakt och samtal
tisdagar kl. 14.00–16.00,
fredagar kl. 15.00–17.00 och
söndagar jämna veckor kl. 16.00–
18.00.
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Bokcirkel
Den 23 februari startade en bokcirkel
under ledning av David Fouladi. Vill
du vara med när gruppen börjar läsa
nästa bok eller har du frågor om hur
det fungerar så hör av dig till david@
kvibro.se.
Sommaraktivitet 15 – 18 juli
Vi hoppas kunna genomföra någon
gemensam aktivitet även i sommar.
Om det blir ett läger på annan ort eller
något på hemmaplan som förra sommaren återstår att se, men reservera
gärna 15 - 18 juli så kommer mer information längre fram.

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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Församlingens årsmöte den 14 februari
Årsmötet hölls i år efter en digital gudstjänst. David Fouladi, Helene Bergman
och Tomas Sundbom ledde gudstjänsten som var anpassad för att alla oavsett
ålder skulle känna sig välkomna.
Även årsmötet var förstås digitalt i år
pga den rådande Coronapandemin. Ett
mycket begränsat antal fanns på plats i
kyrkan och 29 uppkopplingar noterades
som mest. En god anslutning således.
Församlingens ordförande Ulf Rickardsson valdes att leda förhandlingarna
och till sekreterare valdes Barbro Daelander.
Det konstaterades med tacksamhet att
trots problemet med Coronapandemin
har församlingsarbetet fungerat väl,
inte på samma sätt som andra år men
med mycket nya uppslag har det mesta ändå kunnat genomföras. Vi hade till
och med glädjen att notera att vi under
året kunnat utöka vår personal enligt
följande:

• Elin Harrysson, pastor och
föreståndare 100% (oförändrat)
• David Fouladi, pastor med ungdomsinriktning 60%
• Karin Andersson, diakon och
administration 75%
Ekonomin konstaterades av kassören
Håkan Franzén vara tillfredsställande, delvis pga diverse gåvor och testamenten. Utgifterna har varit mindre
eftersom verksamheten varit något begränsad, men insamlingarna har ändå
fungerat med bankgiro och Swish. Insamlingen till missionen har dock varit
något lägre.
Sedvanliga val förrättades och med
glädje konstaterades att församlingsmedlemmar och även andra är beredda
att engagera sig för församlingens arbete.
Mötet avslutades med tacksamhet och
bön för det nya året av Elin Harrysson.
Ulla och Ingvar Jerresand
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En liten summering efter en tid i äldstegruppen
För tre år sen blev jag tillfälligtvis en
del av äldstegruppen. Församlingen var
utan föreståndare samtidigt som de var
väldigt få i äldstegruppen. Jag hörde
mig för om jag kunde avlasta på något
sätt. Resultatet blev att jag skulle vara
med i gruppen under vakansperioden.
Den är nu över med råge och jag lämnade följaktligen vid årsmötet. Det kan
vara läge för mig att summera mina intryck.
Det har onekligen varit en tuff och utmanande tid. Först krävde vakanstiden
ett kollektivt ledarskap i många frågor
som annars hamnar på föreståndarens
bord. När den perioden var över, drabbades vi av pandemin. Vi tvingades
lösa mängder av akuta frågor och hitta
balansen mellan smittskyddsaspekter
och kyrkans kallelse att vara en öppen
famn för de som lider och söker. Äldstes möten kan i det läget liknas vid en
”akutmottagning” och det finns då inte
mycket utrymme för det långsiktiga
tänkandet. Det är i ljuset av det som vi
ska se initiativet med Riktning 2025. Nu
lyfter vi blicken och tänker framåt!
I tider av stark förändring, tenderar
de flesta organisationer att bli inåtvända. Att undvika den fällan har varit en
annan utmaning. Vi får inte glömma de
människor vi skall betjäna, inte blunda
för den längtan som finns i vår omedelbara närhet. Det är många som idag
söker sig till vår kyrka. Pandemin både
förstärker människors gudslängtan och
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begränsar vår förmåga att möta denna
längtan. Vi måste göra allt för att vara
en öppen kyrka mitt i pandemin och
samtidigt ta ansvar för smittskyddet.
Det är en svår balansgång.
Till vardags jobbar jag med ledarutveckling och jag är van att bedöma ledningsgruppers funktionalitet med olika
måttstockar. Hur fungerar gruppens
medlemmar tillsammans? Finns det öppenhet och tillit? Vågar man stå för sina
åsikter? Tar man ett gemensamt ansvar?
Hur är då äldstegruppen i det avseendet? Ärligt talat – jag är fascinerad över
hur grymt bra den fungerar. Åsikter och
synsätt bryts mot varandra i stor öppenhet. Där finns olika personligheter och
kompetensprofiler som kompletterar
varandra. Det finns också ett inlyssnande av varandra på en ovanligt hög nivå.
Och i slutändan tar alla ansvar för helheten och försöker bidra till en lösning.
Och detta förstärks av en gemensam
samstämd vilja att lyssna in Guds vilja i
beslutsprocessen.
Det har gjort att det varit en glädje att
få vara med. Samtidigt vill jag verkligen
understryka behovet av att be för pastorer, äldste, styrelse och alla andra som
har viktiga funktioner. Be om vägledning både för vår förmåga att vara kyrka under pandemin och för våra vägval
på längre sikt. Och vi får inte glömma
att tacka Gud för den fina församling vi
alla får vara en del av.
Bertil Forsberg
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KALENDARIET

Här kommer ett preliminärt program för våren. Vi planerar att fira gudstjänst varannan söndag i en digital gudstjänst och varannan söndag i smågrupper. De digitala
gudstjänsterna filmas i kyrkan och sänds ut i realtid på vår Facebook-sida Kyrkan
vid Brommaplan - Bromma baptistförsamling. De spelas också in och kan hittas på
vår hemsida, motesplatsbromma.com, i efterhand. De går också att hitta på YouTube. Smågruppsgudstjänsterna hålls dels digitalt kl. 11.00 och dels fysiskt kl. 11.00
och kl. 17.00. Vissa söndagar är 17-grupperna sinnesro-grupper.
Det kan bli ändringar på kort varsel och vi ska se till att hålla hemsidan och anslagstavlan utanför kyrkan uppdaterade. Detta gäller även Söndagsklubb och Teens.
När vi träffas gör vi det i omsorg om varandra och håller rekommenderade avstånd, är noga med handhygienen och stannar hemma om vi känner oss det minsta
sjuka.

Mars
Söndag 7 mars
11.00 & 17.00 Smågruppsgudstjänster.
Församlingen – Kristi kropp i min
närhet. Anmälan till info@kvibro.se.
Digital söndagsklubb.

Söndag 28 mars
11.00 Digital gudstjänst. Live-sänds
på Facebook. Vägen till korset. David
Fouladi.

Söndag 14 mars
11.00 Digital gudstjänst. Live-sänds på
Facebook. Domen – döden och ändligheten. Edvin Greneskog. Bön- och
offerdag för pastors- och diakonutbildningen.

April

Onsdag 17 mars
18.00 Digital föreläsning med Bertil
Forsberg. Läs mer under Riktning 2025
på sidan 8.
Söndag 21 mars
11.00 & 17.00 Smågruppsgudstjänster.
Hoppet – hemlandet och återkomsten.
Anmälan till info@kvibro.se.
Digital söndagsklubb.
6

Torsdag 1 april
18.30 Skärtorsdagsandakt i smågrupper. Det nya förbundet. Anmälan till
info@kvibro.se.
Fredag 2 april
15.00 Vandring till korset. Start från
kyrkan. Elin Harrysson m.fl.
Söndag 4 april
11.00 Digital påskdagsgudstjänst.
Live-sänds på Facebook. Kristus är
uppstånden! Elin Harrysson.
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Söndag 11 april
11.00 Digital gudstjänst med alla åldrar. Live-sänds på Facebook. Påskens
vittnen. David Fouladi, Helene Bergman, Tomas Sundbom.
Söndag 18 april
11.00 & 17.00 Smågruppsgudstjänster.
Den gode herden. Anmälan till info@
kvibro.se. Digital söndagsklubb.
Lördag 24 april
10.00 Församlingsråd. Läs mer under
Riktning 2025 på sidan 8.
Söndag 25 april
11.00 Digital gudstjänst. Live-sänds
på Facebook. Vägen till livet. Globala
rådet.
Onsdag 28 april
18.00 Församlingsråd. Läs mer under
Riktning 2025 på sidan 8.

Maj

Söndag 16 maj
11.00 & 17.00 Smågruppsgudstjänster.
Hjälparen kommer. Anmälan till info@
kvibro.se. Digital söndagsklubb.
Söndag 23 maj
11.00 Pingstdagsgudstjänst. Den heliga
anden.
Söndag 30 maj
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
Gud – Fader, Son och Ande. David
Fouladi, Helene Bergman, Tomas
Sundbom.
Söndag 6 juni
11.00 Gudstjänst. Vårt dop.

Ge en gåva
till församlingens arbete
Vill du vara med och ge till församlingens arbete även när du inte kan vara
med på plats i kyrkan så finns Swish-,
postgiro- och bankgironummer på
baksidan av bladet.

Söndag 2 maj
11.00 & 17.00 Smågruppsgudstjänster.
Att växa i tro. Anmälan till info@kvibro.se. Digital söndagsklubb.
Söndag 9 maj
11.00 Digital gudstjänst. Live-sänds på
Facebook. Bönen. David Fouladi.
13.00 Församlingsmöte.
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Riktning 2025
Saker jag längtar efter: känna mig bekväm med att bjuda hem folk utan att
de eller jag själv ska känna osäkerhet kring smitta eller om vi borde …,
vaccin, folksamlingar, att få predika
inför människor istället för en kamera,
sommar, att slippa ställa in saker, att få
klämma i och sjunga tillsammans med
andra på en gudstjänst osv. Är det något
vi fått erfara under senaste tiden är att
det är väldigt svårt att planera för framtiden.
Mitt i denna oklara, oplanerbara tid
vill vi i äldste att vi tillsammans ska
fundera på hur vi vill att församlingen
ska utvecklas de närmaste åren. För
rådande omständigheter kommer inte
alltid vara rådande! På årsmötet presenterades Riktning 2025. Det är en process
som ska pågå under året där vi genom
bön och samtal får fundera på vägen vidare för oss som gemenskap.
Vi kommer utgå från tre perspektiv:
1. Det samhälle och den värld vår församling finns och verkar i.
2. Alla de människor som rört sig en hel
del i kyrkan utan att vara församlingsmedlemmar.
3. Vi som utgör församlingen.
Under det kommande året tar vi oss
an de här tre perspektiven och några inslag kan vi informera om redan nu. Den
17 mars 18.00 har vi en digital föreläsning om vår omvärld - Att vara kyrka i
det märkliga landet Sverige. När mötes8

restriktionerna lättar, planerar vi i äldste
att intervjua personer som finns eller har
funnits i församlingens närhet. Vår egen
bild av nuläget och längtan inför framtiden vill vi fånga upp vid två digitala
församlingsråd den 24 april 10.00 och
den 28 april 18.00. Dessa samlingar har
samma upplägg men vi genomför två
samlingar så att så många som möjligt
ska kunna delta! Vår förhoppning är att
vi i denna process också ska få känna en
stor tacksamhet för vad Gud gör ibland
oss och vad som i nuläget finns och
fungerar, samtidigt som vi vill lyssna in
Gud och varandra och gå mot framtiden
med hopp. Vi tror att bönen är viktig när
vi funderar på Guds kallelse för vår församling, så vi uppmanar till bön för församlingen och senare i vår kommer det
finnas en böne- och bibelläsningsplan
tillgänglig där Riktning 2025 kommer
vara en del.
Äldste genom pastor Elin
Nu gör jag något nytt. Det spirar
redan, märker ni inte det? Jag gör en
väg genom öknen, stigar i ödemarken.
Jesaja 43.19
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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 lösningar. 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.
Öppen husgrupp i kyrkan tisdagar: Joel Almroth och Hélène Boëthius
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
David Fouladi, pastor, 073-727 40 31 eller david@kvibro.se
Karin Andersson, diakon, 070-376 09 33 eller karin@kvibro.se
Gudrun Jerresand, 070-468 16 81 eller gudrun.jerresand@bredband.net
Monica Ekvall, 073-965 53 70 eller ekvall.monica@gmail.com
I N T E R N AT I O N E L LT

Församlingen har beslutat att fokusera på internationell mission på sex olika sätt. Under rubriken Internationellt i nyhetsbladet kommer vi i Globala rådet presentera dessa
områden lite närmare. Det första är ”Equmeniakyrkans internationella mission i allmänhet”. Om du har frågor eller vill veta mer om hur du kan engagera dig internationellt,
hör av dig till någon i Globala rådet.
NYHE TSBLADE T NR 1 2021
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(Texten nedan är hämtat ur Equmeniakyrkans broschyr Världen behöver dig.)
Equmeniakyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Kyrkan är en enda kropp, och det
ger oss ett ansvar och en möjlighet som sträcker sig långt utanför Sverige gränser. Vi är
indragna i Guds mission, som vill förvandla världen.
Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå vid en skola högt upp i Anderna, på en vårdcentral
vid Kongoflodens strand, vid en hemlig gudstjänst i Centralasien eller precis där du
befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar
och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella
mission handlar om.
Mission är alltså både lokal och global. Varje människa har något att bidra till Guds
mission och vi behöver ständigt samverka med kyrkor över hela jorden för att förvandla
världen ända till jordens yttersta gräns.

Bilden visar Equmeniakyrkans mission i världen – samarbeten och projekt
Läs mer på equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/
Globala rådet: Christer Daelander (ordf.), Hélène Boëthius, Mikael Cronhjort,
Rebecka Hellqvist och Anne Rehn
10
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BARN OCH UNGDOM

Barn- och ungdomsarbetet
Söndagsklubben kommer att mötas
online under våren om inte fysiska träffar är möjligt. Länk och information
kommer via församlingens e-postutskick samt på Equmenia Brommaplans
Facebooksida.
Minecraft: Välkommen att spela Minecraft du som är 6-12 år! Vi spelar på
tisdagar 16.30-17.30 på kyrkans server. Vi utgår från olika bibelberättelser
och spelar tillsammans. Hör av dig till
David på david@kvibro.se för mer info!
Teens träffas utomhus denna termin! Något förändrade tider vad gäller
klockslag, men det är fortfarande fredagar som gäller, så håll er uppdaterade
med David på david@kvibro.se om vad
som gäller.
Utflykter: Vårterminens utflykter blir
söndag 11 april efter gudstjänsten och
söndag 30 maj efter gudstjänsten.

Info från Equmenias årsmöte: Equmenia Brommaplan hade sitt årsmöte
7 februari. Ett tack framfördes till de
avgående ledamöterna i styrelsen, Maria Cronhjort, Elsa Cronhjort, Kerstin
Florén, Tintin Gillerstrand, Meja Gillerstrand och Sophie Rickardsson. Till
styrelse 2021 valdes Elin Bergman,
Kathrine Cash, Pelle Gillerstrand, Rebecka Hellqvist (ordf.) och Lena Nilsen.
Alla som är 6-25 år eller är ledare för
våra barn och unga är välkomna som
medlemmar i föreningen. Det kostar
10 kr per år. Om du varit medlem swisha in din medlemsavgift till 123 615
1179. Nya medlemmar kan hämta ned
en blankett från http://www.motesplatsbromma.se/barn-och ungdom/
David Fouladi

FÖRSAMLINGSBOKEN

Födelsedagar
Ingvar Jerresand 75 år, 16 mars
Dagny Kronlund 91 år, 2 april
Jan Bengtsson 60 år, 5 april
Leif Kronlund 90 år, 13 april
Eva Westerberg Andersson 60 år, 17 april
Britta Bengtsson 96 år, 21 april
Harry Månsus 80 år, 2 maj
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Ny medlem
Stefan Palmkvist döptes och hälsades
välkommen till vår församling 20
december.
Avlidna
Inga Berggren, 12 december
Gunnel Nilsson, 30 januari
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E X P E D I T I O N
Drottningholmsvägen 400
168 74 Bromma,
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 20-21/3, 17-18/4, 8-9/5.
Semester 22-28/3.
Retreat 2-7/5.

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.

Karin Andersson

Diakon och administration
karin@kvibro.se, tel. 070-376 09 33
Arbetar 75 %, tisdag–fredag.
Lediga helger 13-14/3, 10-11/4, 8-9/5.
Retreat 2-7/5.

N Y HET SB L ADET
FRÅN KYRK AN VID BROMMAPLAN

NÄSTA NB KOMMER 6 JUNI
Bidrag mottages före
19 maj. Skicka till:
info@kvibro.se eller med
vanlig post till kyrkan.
Redaktion: Inger Almgren, 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 rättvisefrågor och konsumentkraft, hör av dig till
Karin Andersson, karin@kvibro.se.

