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Barn- och ungdomsverksamheten 
under året med corona  sidan 4-5
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I N S I D A N

Senaste tiden har jag lagt mer uppmärk-
samhet vid det som kan synas som var-
dagligt eller som småsaker. Som vädret 
och våren, dess lukter, fuktigheten i 
luften. Men också människor, ansiktsut-
tryck hos människor som möter varandra 
och hur mina grannar öppnar porten (för 
en del blir det väldigt komplicerat när 
de ska slå kod och öppna utan att med 
sina händer vidröra något). Denna ökade 
uppmärksamhet gör mig tacksam, ibland 
full av skratt men framförallt ger det mig 
en känsla av förundran över tillvaron. 
Saker blir vackrare, när jag ägnar dem 
lite mer tid! 

Något jag också ägnat tid till under 
våren är att blåsa såpbubblor och pings-
tens innebörd bidrog till ett fördjupat 
bubblande! När jag efter pingstdagens 
gudstjänst som var utomhus vid Brom-
ma folkhögskola såg bubblor fara upp i 
luften så tänkte jag att bubblorna är som 
den heliga Anden, som vi firar under 
pingst. Luften runtom oss kan vi inte se, 
liksom vi inte heller ser Anden. Men i 
såpbubblan är luften inte en onödig de-
talj utan den är hela kärnan i såpbubblan. 
Det är likadant med Anden, den är osyn-
lig men vi kan ändå se effekten av den, 
precis som vi ser luften i en såpbubbla. 
Anden är inte heller en detalj eller något 
vi eventuellt behöver. Anden är luften 
i vår tro! Anden är kraften i min kraft, 
livet i mitt liv. Anden är den som fyller 
oss med liv, kyrkan med liv, precis som 

luften fyller såpbubblan. 
Jag har ju ägnat en del tid åt bubblor 

så jag vet hur de kan skifta i färg bero-
ende på solen och det är inte svårt att 
fascineras. På samma sätt kan vi få bli 
fascinerade av Andens verk. Paulus sä-
ger i sitt första brev till Thessaloniker-
na: Släck inte Anden. För mig blir det en 
uppmaning att inte sluta förundras utan 
att också lägga uppmärksamhet vid hur 
Anden verkar. I samtalet i min grupp på 
pingstdagen konstaterade några delta-
gare att livet med Anden kan liknas vid 
att köra bil. Vi behöver se i backspegeln 
för att se hur den verkat men också titta 
framåt för att ledas idag!

Detta har jag sagt er medan jag är 
kvar hos er. Men Hjälparen, den heli-
ga anden som Fadern skall sända i mitt 
namn, han skall lära er allt och påmin-
na er om allt som jag har sagt er. 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. 
(Johannesevangeliet 14:25-27)

Såpbubblor och den heliga Anden

Elin Harrysson, 
pastor i Kyrkan 
vid Brommaplan
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 På gång

P Å  G Å N G

Bibelläsningsplan
Även i sommar finns en bibelläsnings-
plan att följa. Den finns att hämta i    
kyrkan och på vår hemsida.

Sommarhusgrupp
Den öppna husgrupp som träffas på tis-
dagskvällar kl. 19.00 kommer att fort-
sätta under hela sommaren. Vi läser 
bibeln tillsammans, samtalar och ber. 
Ingen föranmälan krävs. Kontakta Joel 
Almroth eller Hélène Boëthius, om det 
är något du undrar över.

Bokcirkel
Vi har en bokcirkel som startade 23 fe-
bruari. Det är David Fouladi som leder 
den. Under sommaren läser vi Vi, de 
drunknade av Carsten Jensen. Datum 
för träff kommer under sommaren. Hör 
av dig till David på david@kvibro.se 
om du vill vara med eller om du har frå-
gor om hur det fungerar.

Sommargemenskap på 
hemmaplan, 15-18 juli
Förra sommaren anordnades några ge-
menskapsdagar i mitten av juli, så ock-
så i år. Vi tänker oss en sommarnatts-
mässa på torsdagskvällen, en picknick 
med tipspromenad och lekar på freda-

gen, pilgrimsvandring på lördagen och       
utomhusgudstjänst med kyrkfika på 
söndagen. Håll utkik efter mer informa-
tion på anslagstavlan och hemsidan när 
det närmar sig.

Utspridda städdagar 
Vi planerar inte någon speciell städdag 
i sommar men det finns många små-
sysslor att göra i kyrkan som att klippa 
gräset, rensa i rabatterna, plocka skräp, 
städa och röja i skåp m.m. Hör av dig 
till Karin Andersson, karin@kvibro.se, 
om du vill hjälpa till med något.

Kurser i höst
Vi är inte klara med höstplaneringen 
men vår intention är att som vanligt 
kunna bjuda in till kurser i höst, t.ex. 
Växa och Alpha. Mer information kom-
mer på hemsidan och i nästa nyhetsblad 
som kommer i början av september.

Equmeniakyrkans årskonferens 
19-26 september
Även i år kommer kyrkokonferensen 
att hållas digitalt. Program och mer in-
formation finns på https://equmeniakyr-
kan.se/aktuellt/kyrkokonferens/ 
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Söndagsklubben under året med coronaSöndagsklubben under året med corona
Liksom för all verksamhet i kyrkan har 
söndagsklubben haft ett speciellt år un-
der coronatiden. Ledargruppen har an-
passat sig hela tiden och valt olika lös-
ningar för att genomföra söndagsklubb 
och försöka samla barnen.

I januari 2020 såg vi fram emot en ny 
termin med många fina samlingar som 
vanligt på söndagarna. Vi hade planer 
och nya idéer att prova. Men vi hann 
med tre söndagar innan det blev dags 
att ställa om. 

I början tänkte vi nog att detta med 
corona inte skulle vara så länge. Så vi 
ställde om till förinspelade samlingar 
under mars och april. Våra ledare tu-
rades om att spela in program som la-
des ut på församlingens Facebook- och 
hemsida. 

När vi insåg att restriktionerna skul-
le hålla i sig ett tag till bestämde vi oss 
för att ordna söndagsklubb utomhus 
och det var ju möjligt. Vi satsade på att 
ses varannan söndag i lekparken Båts-
manstorpet bakom kyrkan under april 
och maj. Det var härligt att ses igen. 

När sommaren var över kunde vi 
återigen samlas som vanligt i kyrkan 
med 50-gräns fram till oktober. Då sat-
sade vi på att ha vanlig söndagsklubb 
men märkte att det inte var lika många 

barn som vanligt. När andra vågen av 
corona kom i slutet på oktober ställdes 
söndagsklubbens samlingar in resten av 
terminen och vi befarade att restriktio-
nerna skulle hålla i sig även efter nyår 
och förberedde oss på att ställa om till 
digitala samlingar igen.

Eftersom flera av oss vuxna vid det 
laget blivit ganska vana att mötas via 
Teams eller Zoom kändes det naturligt 
att använda de plattformarna för sön-
dagsklubben under våren. Våra ledare 
gjorde ett fint jobb med att skapa pro-
gram för ett antal såna träffar. Vi tror att 
barnen också uppskattade att ses nästan 
på riktigt. 

Mot slutet av den här terminen har vi 
planerat söndagsklubb utomhus varan-
nan vecka ungefär. Vi får nu också an-
passa oss till att vi tyvärr är färre ledare.
Terminen avslutas 6 juni med gudstjänst 
med alla åldrar och picknick efteråt. I 
höst ser vi fram emot fysiska samlingar 
igen eftersom vi hoppas på att de nya 
restriktionerna från 1 juni ska hålla i sig.
Vi kommer behöva fler ledare i sön-
dagsklubben i höst men även för andra 
samlingar för barn och unga. Om du vill 
vara med som ledare för barn och unga 
i höst, kontakta David Fouladi.

Rebecka Hellqvist
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Under vintern och våren har vi testat lite 
olika koncept för att träffas i Teens för 
att hantera 8 persons-gränsen och inte 
utsätta oss för smittspridning. I vintras 
så sågs vi digitalt via Zoom och försök-
te både ha pyssel, spel och filmkvällar, 
vilket fungerade sådär. Vi märkte vikten 
av att ändå behöva ses fysiskt och tek-
nikens begränsningar. Därför valde vi 
att ses utomhus under våren för diverse 
aktiviteter. Vi gick promenader, hade 
grill-, lek- och frågekvällar och pulka-
åkning. Detta var ett lyckat koncept då 
vädret var stabilt men samlingarna be-

hövde förkortas något p.g.a. kylan som 
gjorde det jobbigt att vara ute för länge. 
Vi hoppas att kunna få vara inne mer till 
hösten, framför allt när vädret är opå-
litligt.

Minecraft har fortsatt en gång i veck-
an under vintern och våren, men gick nu 
i slutet av terminen in i vår nya satsning 
Pre-Teens. Pre-Teens riktar sig till 10-
12 åringar och erbjuder en större bredd 
av aktiviteter, vilket har uppskattats. 
Pre-Teens hålls på fredagskvällarna 
precis innan Teens.

David Fouladi

Teens, Minecraft och Pre-Teens

Foto: Rebecka HellqvistFoto: Rebecka Hellqvist

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 
 

Söndagsklubb utomhusSöndagsklubb utomhus
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K A L E N D A R I E T

Här kommer ett preliminärt program för sommaren. Vi hoppas kunna ses till guds-
tjänst i kyrkan under sommaren men för att göra det möjligt för fler att delta kom-
mer vi också att sända en gudstjänst i månaden i realtid via Facebook-sidan Kyrkan 
vid Brommaplan - Bromma baptistförsamling. En gång, 18 juli, kommer vi också 
att vara utomhus. Om restriktionerna skärps igen så har vi beredskap för att ha 
smågruppsgudstjänster. Titta gärna på hemsidan motesplatsbromma.com och an-
slagstavlan utanför kyrkan för uppdaterad information. 

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

Juni
Söndag 6 juni
11.00 Gudstjänst med alla åldrar. Guds 
goda gåvor. David Fouladi, Helene 
Bergman, Tomas Sundbom. Equmenia 
Brommaplans terminsavslutning med 
bibelutdelning. Ca. 13.00 Picknick vid 
Judarn. 

Söndag 13 juni
11.00 Gudstjänst. Kallelsen till Guds 
rike. Elin Harrysson. Denna gudstjänst 
kan du också delta i via Facebook.

Söndag 20 juni
11.00 Sommargudstjänst/-andakt med 
Elin Harrysson.

Tisdag 22 juni
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Söndag 27 juni
11.00 Sommargudstjänst/-andakt med 
David Fouladi och Rose-Marie Eng-
ström.

Tisdag 29 juni
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Söndag 4 juli
11.00 Sommargudstjänst/-andakt med 
David Fouladi och Ulrika Sundbom.

Tisdag 6 juli
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Söndag 11 juli
11.00 Sommargudstjänst/-andakt med 
David Fouladi och Joel Almroth. 
Denna gudstjänst kan du också delta i 
via Facebook.

Tisdag 13 juli
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Gemenskapsdagar på hemmaplan

Torsdag 15 juli
21.00 Sommarnattsmässa vid Bromma 
Folkhögskola.
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K A L E N D A R I E T

Fredag 16 juli
14.00 Picknick vid Drottningholms 
slott. Ta med matsäck och något att 
sitta på.

Lördag 17 juli
10.00 Pilgrimsvandring på Lovön. 
Start från Kina Slott. Anmälan till 
info@kvibro.se senast 12 juli. 

Söndag 18 juli
11.00 Sommargudstjänst vid Bromma 
Folkhögskola. Bertil Forsberg, David 
Fouladi m.fl. Kyrkkaffe efter guds-
tjänsten. Var och en tar med sitt eget 
fika.

Tisdag 20 juli
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Söndag 25 juli
11.00 Sommargudstjänst/-andakt med 
Lars Naeslund och Rose-Marie Eng-
ström.

Tisdag 27 juli
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Söndag 1 augusti
11.00 Sommargudstjänst/-andakt.

Tisdag 3 augusti
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Söndag 8 augusti
11.00 Sommargudstjänst/-andakt.

Tisdag 10 augusti
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Fredag 13 augusti
Dagläger för barn och unga på fritids-
gården Koviken på Lovön. Läs mer på 
sidan 11.

Söndag 15 augusti
11.00 Sommargudstjänst/-andakt med 
Klas Eriksson och Eva Holmin Eriks-
son. Denna gudstjänst kan du också 
delta i via Facebook.

17.00 Sinnesrogudstjänst.

Tisdag 17 augusti
19.00 Sommarhusgrupp i kyrkan.

Söndag 22 augusti
11.00 Gudstjänst. Terminsstart för 
Söndagsklubben.

Söndag 29 augusti
11.00 Gudstjänst. 
Söndagsklubb.

Söndag 5 september
11.00 Gudstjänst. 
Söndagsklubb.

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.
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Äldsterapport

Ä L D S T E R A P P O R T

Inom äldste har en stor del av vår tid 
under våren handlat om de förändringar 
som vi måste leva med. Nu går våren 
mot sitt slut. Snart är sommaren här, 
men det känns lite svårt att veta vad 
man ska förvänta sig angående hur li-
vet kommer att se ut, både på kort och 
på lång sikt. Hur blir denna sommar? 
Hur blir det sen? Vi har under det senas-
te året fått vänja oss vid att inte kunna 
planera så långt i förväg. Många rutiner 
som vi under större delen av våra liv har 
tagit för självklara har plötsligt kastats 
över ända. 

I församlingen har vi fått pröva på att 
träffas under nya former. Vi har haft di-
gitalt årsmöte och digitalt församlings-
råd. På söndagarna har vi ibland haft 
smågruppsgudstjänster, både i fysisk 
form i kyrkan, och digitalt via dator el-
ler mobil. Detta kan kännas ovant och 
kanske osäkert, men för mig har dessa 
smågruppsgudstjänster inneburit många 
intressanta och givande samtal. Istället 
för en predikan brukar smågruppsguds-
tjänsterna innehålla en kortare betrak-
telse som fungerar som inledning till ett 
ganska fritt samtal om våra erfarenheter 
och våra reflektioner kring bibeltexter-
na. Det har blivit tydligt hur våra indi-
viduella erfarenheter och bakgrunder, 
som kan vara ganska olika, kan bely-
sa söndagens tema ur många vinklar. 
Vi kan få nya perspektiv. Jag tycker 
att detta har varit berikande, samtidigt 

som jag djupt saknar våra vanliga guds-
tjänster i kyrkan. Jag saknar att ses ”på 
riktigt” med sång och musik. Jag saknar 
nattvarden och den form för överlåtel-
sestunden som vi under lång tid har ut-
vecklat i kyrkan, och jag saknar möjlig-
heten att före och efter gudstjänsten få 
växla några ord med många människor. 

Jag tror att det är viktigt att försöka 
se och ta vara på det som är positivt. Vi 
måste acceptera att vi inte alltid kan väl-
ja precis hur saker ska gå till. Det finns 
naturligtvis en sorg över det som vi har 
förlorat. Den sorgen tror jag att vi be-
höver erkänna och bejaka. Sorgen och 
förlusten är en del av livet. Men vi be-
höver också försöka finna oss tillrätta, 
så gott det går, och sträva efter att göra 
det bästa möjliga av situationen. Det 
kan hända att vi i den processen hittar 
en del saker som vi gradvis upptäcker 
är riktigt bra, och värda att försöka be-
hålla, kanske i nya former. Det kan vara 
svårt att inledningsvis se det positiva, 
men tiden hjälper oss och så småning-
om känns det nya inte lika förvillande 
och främmande. 

Gud är med oss i den här processen. 
Gud ser oss och vill oss gott. Gud kän-
ner oss på djupet, och vi får vända oss 
till honom och uttrycka alla våra käns-
lor, tankar och behov i bön. Vi får vila, 
trygga i hans kärlek.

Mikael Cronhjort
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A K T U E L L T

Intervjuer om Riktning 2025
Arbetet med Riktning 2025 går framåt 
och äldste är glada för det arbete som 
gjorts. I slutet av april hölls två försam-
lingsråd med fokus på församlingens 
framtid. Församlingsråden bestod av en 
guidad meditation där vi i fantasin fick 
besöka församlingen i framtiden och 
fundera på vad vi då önskar få möta. 
Den andra delen bestod av samtal, dels 
utifrån meditationen men också utifrån 
längtan och tankar kring församlingens 
framtid. Jag ringer upp vår ordförande 
Ulf Rickardsson och Lena Nilsen som 
båda deltog i församlingsråden. 

På frågan varför äldste tagit initiativ 
till Riktning 2025 svarar Ulf att det är 
viktigt att fundera på vart vi är på väg.  
”Det är viktigt att vi jobbar med vår ge-
menskap, att vi funderar på frågor om 
mål och mening.” Ulf själv hoppas inte 
på några dramatiska förändringar när han 
tänker på församlingen år 2025, men nå-
got han hoppas ska få utvecklas är arbete 
med unga vuxna och att församlingen än 
mer ska få rymma en större mångfald.

Lena tycker arbetet med Riktning 
2025 känns spännande och roligt. Både 
Lena och Ulf upplevde församlingsrådet 
som väldigt givande. Båda gillade kom-
bon av meditation och smågruppssamtal. 
Lena påpekar att det kan vara lättare att 
dela sina tankar i en mindre grupp och 
att på så sätt kan fler personer komma till 
tals. Lena går sista året på den diakonala 
utbildningen på Bromma folkhögskola, 
men har i sitt yrkesliv arbetat som pe-

dagog i försko-
lan. Utifrån sin 
yrkeserfarenhet 
och snart avklarade utbildning har Lena 
särskilt levt med bönen om hur Gud vill 
använda henne och hur hennes riktning 
och kall ser ut. Hon har tackat ja till att 
vara med i Equmenia Brommaplans sty-
relse, församlingens ungdomsstyrelse, 
och även till att prova på att vara sön-
dagsklubbsledare i höst. ”Kanske kan 
min livserfarenhet vara till nytta för an-
dra?” För är det något som Lena hoppas 
på och vill jobba för är det just att barn 
och unga ska få en större plats i försam-
lingen, i allt från praktiska sysslor till att 
leda gudstjänster!

Något som både Ulf och Lena tar upp 
är att vi inte ska sträva efter att bli den 
perfekta gemenskapen. Kyrkan ska få 
vara en plats där otillräcklighet och sår 
ska få omfamnas. Det vi gör behöver 
inte vara så proffsigt, men det vi gör ska 
vara i kärlek.

Tillslut frågar jag Ulf hur arbetet med 
Riktning 2025 kommer fortsätta. ”Ar-
betet med Riktning 2025 är inget som 
brådskar. Ibland kan det vara bra att 
låta frågor gro lite och dessutom lever vi 
i en pandemi som vi också måste ta tid att 
hantera. När pandemin börjar lägga sig 
och vi ser vilka konsekvenser den fått, då 
måste vi också utifrån den nya situatio-
nen fundera på vår Riktning 2025.” 

Elin Harrysson



10 N Y H E T S B L A D E T  N R  2  2 0 2 1N Y H E T S B L A D E T  N R  2  2 0 2 1

Kyrkan bidrar till bättre hälsa i Kongo

I N T E R N A T I O N E L L T

Det är 2017 och jag reser tillsammans 
med en arbetsgrupp för hälsovård i 
Equmeniakyrkan och möter hälsovårds-
ansvariga i våra tre samarbetskyrkor i 
Kongo Kinshasa och Kongo Brazzavil-
le. Vi besöker den lilla byn Mimia som 
ligger mycket isolerat i den kongolesis-
ka regnskogen inom baptistsamfundet 
CEBU:s arbetsområde i Kongo Kinsha-
sa. Vi möter en kvinna som just blivit 
förlöst på natten. Hon ler och är glad för 
det gick bra. Mycket tack vare att det 
sedan något år tillbaka finns ett solen-
ergisystem som gör att nattliga förloss-
ningar och operationer nu kan göras i 
bra belysning, istället för med ljus från 
fotogenlampor eller ficklampor. (Bilden 
visar sjukhuset i Mimia. På taket syns 
solpanelerna.)

I Kongo Kinshasa dör 473 mödrar per 
100 000 levande födda barn och 91 barn 
av 1000 levande födda dör innan 5 års 
ålder. Var tjugonde kvinna dör på grund 
av graviditet eller förlossning.  I Kongo 
Brazzaville dör 378 mödrar per 100 000 
levande födda barn och 48 barn av 1000 
levande födda dör innan 5 års ålder.

Equmeniakyrkan ger stöd till häl-

so- och sjukvård i Evangeliska kyrkan 
i Kongo Brazzaville samt Evangeliska 
samfundet och Baptistsamfundet i Kon-
go Kinshasa. Fokus ligger på att stödja 
mödra- och förlossningssjukvård och 
barnsjukvården.

De tre systerkyrkorna samverkar i ett 
hälsonätverk. Arbetsgruppen i Equme-
niakyrkan har planerat stödet tillsam-
mans med det kongolesiska nätverket. 
Bland annat handlar det om installation 
av solenergi på vårdcentraler och sjuk-
hus som inte har någon permanent elek-
tricitet. Detta gör nattliga förlossningar 
säkrare. Insatserna gäller även utbild-
ning av barnmorskor. 

Vår församling har sedan lång tid till-
baka haft ett engagemang för våra sys-
kon i Kongo. Vid missionsinsamlingen 
i mars samlade vi in drygt 8 000 kronor 
till hälsovårdsarbetet i Kongo.

Ytterligare bidrag till detta arbete kan 
skickas till Bromma baptistförsamlings 
Plusgiro-konto eller via Swish. Ange 
”Hälsovård Kongo”.

Christer Daelander
Ordförande Globala Rådet
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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

Födelsedagar
Ingela Lundin 50 år, 16 juni
Ulla-Britt Bonander Blomqvist 80 år, 
28 juni
Gunnel Sternå 93 år, 23 juli 
Hillevi Nilsson 80 år, 24 juli 
Karin Andersson 60 år, 30 juli 

Barn- och ungdomsarbetet
Nu under sommaren så kommer de fles-
ta verksamheter att pausa sina aktivite-
ter och samlingar. Minecraft, Teens och 
Pre-Teens kommer att starta igen efter 
sommaren. Mer info kommer när det 
närmar sig. Söndagsklubben startar sön-
dag 22 augusti. 

Några aktiviteter för barn och unga 
kommer vi dock ha i sommar:

Sommargemenskap på hemmaplan, 
15–18 juli: Under församlingens ge-
menskapsdagar så kommer det att finnas 
aktiviteter för alla, inklusive barn och 
ungdomar. Mer info kommer om detta.

Dagläger 13 augusti: Vi kommer ha 
ett dagläger för alla barn och tonåringar 
den 13 augusti på Koviken. Vi kommer 
att leka, pyssla, äta och ha roligt tillsam-
mans. Vi kommer under daglägret också 
ha föreningsmöte för Equmenia Brom-
maplan. Skicka anmälan till info@
kvibro.se, ange namn, ålder och ev al-
lergier. Kostnad 100 kr/barn. Mer info 
om dagsupplägget kommer också längre 
fram.

Vi bjuder också in till att delta i andra 
arrangemang inom Equmeniakyrkan:

Daglägret Sommaräventyret arrang-
eras av Equmenia Region Stockholm 
10–11 augusti i Immanuelskyrkan. Det 
är för barn från 8 år och uppåt med roll-
spel, gaming och lek i sporthallen. Läs 
mer på https://equmenia.se/kalender/
sommaraventyret/

Några av våra ungdomar kommer att 
vara med på Sjöviks kristendomsskola 
som i år ligger litet senare på somma-
ren, 26 juli–7 augusti. Mer information 
finns här: https://equmenia.se/kalender/
sjoviks-kristendomsskola/

Avlidna
Lars Hermansson, 27 februari 
Lars Strömbeck, 11 april 

Studentexamen
Salome Sundbom, 8 juni
Samuel Althoff, 10 juni
Louise Mparara, 10 juni

Vi behöver bli fler!

Vill du vara med och göra en insats 
i kyrkan? Vi behöver fler musiker, 
mötesledare, ljudtekniker och mö-
tesvärdar som kan vara med på våra 
söndagsgudstjänster. Om du är intres-
serad 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 olika gudstjänster.



NYHETSBLADET
F R Å N  K Y R K A N  V I D  B R O M M A P L A N

E X P E D I T I O N

Under sommaren är expeditionen endast 
sporadiskt bemannad. Säkrast når du oss på 
info@kvibro.se. Om du behöver ringa så kan 
du se de anställdas telefonnummer och semes-
ter nedan. Vid brådskande församlingsärenden 
övrig tid kan du vända dig till följande: 
v. 29 Gudrun Jerresand 070-468 16 81,
v. 30 Ulf Rickardsson 073-355 34 22, 
v. 31 Vilhelm Boije 070-673 71 71.

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.
Semester 3/7 – 8/8.

David Fouladi
Pastor med inriktning på barn och unga 
david@kvibro.se, tel. 073-727 40 31
Arbetar 60 %, ledig måndag, onsdag, 
lördag. Semester 19-26/6, 19/7-8/8.

N Ä S T A  N B  KO M M E R  5  S E P T E M B E R

Bidrag mottages före   
19 augusti. Skicka till: 
info@kvibro.se eller 
med vanlig post till 
kyrkan. Redaktion: 
Inger Almgren och 
Karin Andersson.

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.

Karin Andersson 
Diakon och administration
karin@kvibro.se, tel. 070-376 09 33
Arbetar 75 %, tisdag–fredag.
Semester 19/7 – 15/8.


