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hemmaplan se sidorna 4-5 & 8



2 N Y H E T S B L A D E T  N R  3  2 0 2 1N Y H E T S B L A D E T  N R  3  2 0 2 1

I N S I D A N

Den 13 augusti var vi på Abrahamsbergs-
kyrkans gård Koviken. Det var försam-
lingens dagläger för barn och ungdomar. 
En medlem från Abrahamsbergskyrkan 
var där och grejade lite och han plockade 
fram en SUP bräda, en sådan man står på 
och paddlar. Vilhelmina och jag skulle få 
testa tillsammans. Ingen av oss hade prö-
vat tidigare. Snabbt och smidigt tog sig 
Vilhelmina upp på brädan men jag blev 
stående och funderade på hur jag skulle 
kränga mig upp på brädan. Jag ville inte 
välta Vilhelmina som redan stod upp. 
Mannen som plockat fram brädan före-
slog att jag skulle säga till mig själv: Jag 
vill, det går, jag kan! Snabbt hade vi en 
liten kör av andra lägerdeltagare som he-
jade på och ropade ramsan: jag vill, det 
går, jag kan! 

Ramsan påminde mig om något som 
är viktigt i ett kristet liv; att vilja, tro och 
hoppas. Hur ser din vilja och ditt hopp 
ut? Citatet ”Love is an act of your will” 
har jag hört i olika sammanhang och 
det kan i första stund låta oromantiskt. 
Visst ska inte vår kärlek eller tro endast 
handla om vilja. Men viljan är väldigt 
viktig, särskilt de gånger vi upplever att 
kärleken eller tron svalnat. Då kan beslu-
tet vi en gång tog, att leva tillsammans 
eller att följa Jesus, stärka oss även om 
vi befinner oss i kris eller tvivel. Just 
nu befinner vi oss i en pandemi och för-
hoppningsvis snart en postpandemi. Har 
pandemin förändrat din vilja? Eller finns 
det kanske saker du på ett djupare plan 

längtar efter och skulle vilja, men som 
av rådande omständigheter inte längre 
får plats? Vänner du tidigare hörts med, 
kollegor du innan hemarbetet hade gi-
vande samtal med i lunchrummet? Har 
du varit borta från församlingen mycket 
och liksom kommit ur gängorna? Då kan 
det vara bra att påminna sig om sin vilja, 
om det känns ovant att komma tillbaka 
till församlingen eller trevande att ta upp 
sociala kontakter igen. 

”Det går, jag kan” handlar om att våga 
tro och att hoppas. Ibland kan vi ha svårt 
att våga tro och tidvis känns det enkla-
re att låta bli att hoppas för att slippa en 
besvikelse. Här har vi mycket att lära av 
barn, vilken tro de har (ibland kanske för 
stor tro på sin egen förmåga)! De tränar, 
hoppas och tror! Jag är säker på att Vil-
helmina skulle ha haft större uthållighet 
med SUP brädan om vi inte hade kom-
mit upp. Jag är också säker på att hon 
sa ”jag vill, det går, jag kan” med större 
övertygelse än jag. 

Att vilja, tro och hoppas, det är en del 
av kristen andlighet. Heb:11:1 Tron är 
grunden för det vi hoppas på; den ger 
oss visshet om det vi inte kan se. 

Jag vill, det går, jag kan!

Elin Harrysson, 
pastor i Kyrkan 
vid Brommaplan
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P Å  G Å N G

Förmiddagsgudstjänst på 
eftermiddagen
Under hösten kommer gudstjänsten den 
första söndagen i månaden att firas kl. 
16.00. Vi vill prova att flytta vår vanliga 
förmiddagsgudstjänst till en ny tid. Flera 
har efterfrågat denna förändring och kan-
ske kan eftermiddag passa några bättre än 
förmiddag. Sinnesrogudstjänsterna som 
firas tredje söndagen varje månad byter 
också tid till kl. 16.00. En annan nyhet är 
att det blir lovsångsmässa varannan ons-
dagskväll. Ytterligare en möjlighet att få 
träffas till nattvard och lovsång. 

Bibelläsningsplan
Höstens bibelläsningsplan har temat 
Möte med Jesus. Under tio veckor får vi 
följa Jesus genom evangelierna från mö-
tet med barnet Jesus till att få sitta ner vid 
Jesu fötter hemma hos Marta och Maria. 
Bibelläsningsplanen kommer att finnas i 
kyrkan, på hemsidan och i vår Facebook-
grupp vecka 36.

Höstens kurser 
Församlingen erbjuder som vanligt kur-
ser i höst men med några förändringar. 
Växa och Alpha hålls varje torsdag i stäl-
let för varannan. För att det inte ska bli 
för trångt i våra lokaler kommer Roder 
att genomföras på onsdagskvällar. Läs 
mer under respektive kurs nedan och håll 

utkik efter uppdateringar på vår hemsi-
da, motesplatsbromma.com. Alla anmäl-
ningar ska göras via kontaktlapp i kyrkan 
eller till info@kvibro.se 

Alpha är en grundkurs i kristen tro 
och passar bra både för sökare och för 
den som kallar sig kristen. En kurskväll 
består av fika, föredrag och gruppsamtal 
och hålls varje torsdag mellan 23 sep-
tember och 9 december med uppehåll 
under höstlovet v. 44. Kursavgift 300 kr. 
Anmälan senast 17 september. 

Växa kan ses som en fortsättning på 
Alpha, men där vi tar mer tid till att för-
djupa oss i olika ämnen. Vi undersöker 
hur det kristna budskapet kan bli en le-
vande del av våra liv. Det kan vara bra 
om du tidigare har gått någon grundkurs 
i kristen tro men det är inte nödvändigt. 
Temat för kursen är Ett hållbart liv i 
Jesus Kristus. Kursen hålls varje tors-
dagskväll och inleds med fika. Kursen är 
kostnadsfri och startar 2 september. 

Vi planerar också för Roder i höst med 
start onsdag 3 november. På Roder tar vi 
oss an de krafter som styr våra liv under 
ytan och ”krymper” vårt livsrum. Under 
åtta kvällar bearbetar vi våra liv tillsam-
mans. Varje kurskväll innehåller måltid, 
introduktion av kvällens tema, enskild 
reflektion och samtal i mindre grupper. 
Kursavgift 300 kr. Kostnad för maten 
tillkommer.

Equmeniakyrkans årskonferens 19 – 26 september

Även i år kommer kyrkokonferensen att hållas digitalt. En bonus med detta är att fler än 
våra två valda ombud får möjlighet att delta på gudstjänster, seminarier och mycket mer. En 
jubileumskonsert med Samuel Ljungblahd livesänds fredag 24/9 kl. 20.00. Program och mer 
information finns på https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/
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Dagläger på KovikenDagläger på Koviken

”Låt barnen komma till mig”, sa Jesus. 
Jag förstår honom. Att få hänga och pra-
ta med sköna barn och tonåringar. Det 
var kanske inte så konstigt att vi var så 
många vuxna som ville vara ledare på 
daglägret ute på Koviken.

Jag tycker att det är lite märkligt hur 
ovanligt högtidligt och samtidigt var-
dagligt bekant det känns att träffas på 
riktigt. Den där församlingen, Kyrkan 
vid Brommaplan, som kan bli lite diffus 
när vi inte ses på samma sätt, stod plöts-
ligt där på gräsmattan och dansade ihop. 

En höjdpunkt var att vi hade besök 
av musikern Mikael Zifa Eriksson, 
som är uppvuxen i Kongo. Han hade en 
workshop där barnen fick testa på afri-
kanska trummor. Jag önskar att ni kun-
de fått höra det massiva dundrandet på 
trummor! Vi var uppdelade i två grup-
per, så när den ena gruppen trummade 
så kunde den andra vara nere vid bryg-
gan för att bada och paddla.

Det var en lång dag med mycket ro-
ligt. Vi spelade volleyboll, fotboll, fick 
testa på både teater och att rita manga. 
Och så åt vi alldeles för mycket mjuk-
glass!

Lägerbålet kunde vi till en början ha 
nere vid grillplatsen vid sjön. Där duka-
de matgänget upp med hamburgare och 
goda tillbehör. När regnet kom sökte 
vi skydd under taket på uteplatsen och 
kunde fortsätta där tills det var dags för 
de yngre att åka hem, medan tonåring-
arna fick fortsätta några timmar till.

På lägret pratade vi om liknelsen om 
det förlorade fåret och hur Gud aldrig 
slutar söka efter oss. Hur vi hänger ihop 
som en kropp och kan ta hand om var-
andra. Tack till alla er som tar hand om 
oss genom att be för arbetet med barn 
och tonåringar! Det känns gott att få 
höra ihop.

Rebecka Björndahl
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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. 
Måndagar: Helene Bergman.
Tisdagar: Anna och Bertil Forsberg. 
Varannan tisdag: Eva Holmin Eriksson. 
Öppen husgrupp i kyrkan tisdagar: Hélène Boëthius

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 
 

Foton: Rebecka Björndahl och Katherine Cash

Vi behöver bli fler!

Vill du vara med och göra en insats i kyrkan? Vi behöver fler musiker, mötesledare, 
ljudtekniker och mötesvärdar som kan vara med på våra söndagsgudstjänster. Det 
behövs också fler hjälpledare i Söndagsklubben. 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 olika gudstjänster.
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K A L E N D A R I E T

Det känns gott att kunna presentera en kalender som känns stabilare än i de senaste 
numren av Nyhetsbladet. Men trots lättnader i restriktionerna så lever vi fortfaran-
de i en pandemi och aktiviteter kan komma att ändras med kort varsel så titta gärna 
på hemsidan och anslagstavlan 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.

September
Söndag 5 september
11.00 Gudstjänst med nattvard.
David Fouladi. Söndagsklubb.

Fredag 10 september
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 12 september
11.00 Utomhusgudstjänst på Koviken.
Elin Harrysson. Grillning efteråt.

Onsdag 15 september
18.00 Informationsmöte inför kyrko-
konferensen.

Söndag 19 september
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
David Fouladi, Helene Bergman, To-
mas Sundbom. Kyrkkaffe. Utflykt efter 
gudstjänsten.

16.00 Sinnesrogudstjänst. Fika efteråt.

Fredag 24 september 
17.30 Hemmakväll i kyrkan.

Söndag 26 september
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Onsdag 29 september
19.00 Lovsångsmässa - En liten stund 
med Jesus.

Oktober
Fredag 1 oktober
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 3 oktober
16.00 Eftermiddagsgudstjänst med natt-
vard. David Fouladi. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Söndag 10 oktober
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Onsdag 13 oktober
19.00 Lovsångsmässa - En liten stund 
med Jesus.

Fredag 15 oktober
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 17 oktober
11.00 Gudstjänst med alla åldrar.
David Fouladi, Helene Bergman, To-
mas Sundbom. Kyrkkaffe. Utflykt efter 
gudstjänsten.
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K A L E N D A R I E T

16.00 Sinnesrogudstjänst. Fika efteråt.

Fredag 22 oktober
17.30 Hemmakväll i kyrkan.

Söndag 24 oktober
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Onsdag 27 oktober
19.00 Lovsångsmässa - En liten stund 
med Jesus.

Fredag 29 oktober
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 31 oktober
11.00 Gudstjänst. Klas Eriksson.
Ingen söndagsklubb. Kyrkkaffe.

November
Söndag 7 november
16.00 Eftermiddagsgudstjänst med natt-
vard. Elin Harrysson. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

Tisdag 9 november
En kväll om klimatet. Diakonia i samtal 
med influencern Emma Sundh.
Mer information kommer.

Onsdag 10 november
19.00 Lovsångsmässa - En liten stund 
med Jesus.

Fredag 12 november
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 14 november
11.00 Gudstjänst. David Fouladi.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Fredag 19 november
17.30 Hemmakväll i kyrkan.

Söndag 21 november
11.00 Gudstjänst med globalt tema.
Christer Daelander. Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.

16.00 Sinnesrogudstjänst. Fika efteråt.

Onsdag 24 november
19.00 Lovsångsmässa - En liten stund 
med Jesus.

Fredag 26 november
17.00 Pre-Teens. 19.00 Teens.

Söndag 28 november
11.00 Gudstjänst. Elin Harrysson.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

December
Söndag 5 december
16.00 Eftermiddagsgudstjänst med natt-
vard. Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Onsdag 8 december
19.00 Lovsångsmässa - En liten stund 
med Jesus.
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Sommargemenskap på hemmaplan
Favorit i repris:

Ä L D S T E R A P P O R T

Vi hade preliminärbokat Sjövik för 
Dagar för hela människan-läger men 
i slutet av april tog vi i arbetsgruppen 
beslutet att avboka och i stället anord-
na gemenskapsdagar på hemmaplan 
även detta år. Varför överge ett vinnan-
de koncept, nu när pandemin fortfaran-
de höll sitt grepp över vårt land? Alla 
fyra dagarna kunde genomföras i härligt 
sommarväder.

Nytt för i år var en sommarnattsmässa 
som hölls på torsdagskvällen utomhus 
vid Bromma folkhögskola. Vi var ett 
20-tal som samlades till lovsång och 
nattvard. Det var härligt att träffas igen 
med lite färre restriktioner.

På fredagen var det dags för picknick 
i Drottningholmsparken. Vi var ett 30-
tal som deltog. Vi åt medhavd matsäck 
och bjöds på både tipspromenad och le-
kar. Värmen gjorde att många satte sig i 
skuggan och avstod från lekarna. Fram-
för allt var det gemenskapen som satte 
färg på eftermiddagen.

På lördagen var det pilgrimsvandring 
på Lovön. Vi var 16 st och 2 hundar  

som deltog. Denna dag var den varmas-
te dagen, termometern visade på +29 
grader och flera hade lämnat återbud 
i sista stund på grund av värmen. Det 
blev många fina samtal och tänkvärda 
reflektioner under vandringen. Vi som 
deltog i vandringen fick en vers från 
Psaltaren med oss under vandring-
en. Psaltaren 51:8 Du som älskar ett                    
uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt 
innersta.

Gemenskapsdagarna avslutades på 
söndagen med gudstjänst utomhus vid 
Bromma folkhögskola. Vi var ca 25 st 
som deltog och fick lyssna på predikan 
och vacker flöjtmusik. Vi avslutade med 
att njuta av medhavd fika i gröngräset. 

Ett stort tack till alla som hjälpt till 
och alla som deltagit i de olika aktivi-
teterna. Utan er hade dessa dagar inte 
blivit så minnesrika.

Jag avslutar med ännu några tänkvär-
da ord från pilgrimsvandringen: Kom 
ihåg du är alltid tvåa på bollen för Gud 
har älskat dig först.

Ingrid Landqvist



N Y H E T S B L A D E T  N R  3  2 0 2 1 9

A K T U E L L T

Hälsning från styrelsen

På styrelsemötena under pandemin så På styrelsemötena under pandemin så 
har några varit på plats i kyrkan och öv-har några varit på plats i kyrkan och öv-
riga deltagit digitalt. Efter lite inkörning riga deltagit digitalt. Efter lite inkörning 
i början så har det fungerat riktigt bra. i början så har det fungerat riktigt bra. 
När vaccinet rullats ut under våren har När vaccinet rullats ut under våren har 
vi kunnat glädjas åt att fler och fler träf-vi kunnat glädjas åt att fler och fler träf-
fats i kyrkan och vi hoppas alla kan göra fats i kyrkan och vi hoppas alla kan göra 
det i höst.det i höst.

Vi kommer att få ny teknisk utrust-Vi kommer att få ny teknisk utrust-
ning i kyrkan. Det är ljudgruppen som ning i kyrkan. Det är ljudgruppen som 
i samråd med bland annat musiker ar-i samråd med bland annat musiker ar-
betat fram ett förslag som ska möta betat fram ett förslag som ska möta 
våra behov nu och framöver. Så i höst våra behov nu och framöver. Så i höst 
kommer vi alla kunna njuta av en bättre kommer vi alla kunna njuta av en bättre 
ljud- och bildupplevelse både på plats ljud- och bildupplevelse både på plats 
och hemma i soffan vid direktsända och hemma i soffan vid direktsända 
gudstjänster.gudstjänster.

Kyrkans låssystem har varit en utma-Kyrkans låssystem har varit en utma-
ning då det bland annat inte gått att be-ning då det bland annat inte gått att be-
ställa nya nyckelbrickor. Styrelsen har ställa nya nyckelbrickor. Styrelsen har 
därför valt att installera ett nytt modernt därför valt att installera ett nytt modernt 
låssystem och arbetet med att dela ut låssystem och arbetet med att dela ut 
nya brickor är i full gång. Med det nya nya brickor är i full gång. Med det nya 
systemet kan man bland annat låsa upp systemet kan man bland annat låsa upp 
på distans och skapa tillfälliga portko-på distans och skapa tillfälliga portko-
der, så att personer utan nyckelbricka der, så att personer utan nyckelbricka 
kan komma in vid behov. kan komma in vid behov. 

För en tid sen råkade vi ut för stölder För en tid sen råkade vi ut för stölder 
av marksten kring kyrkan. Det är väl-av marksten kring kyrkan. Det är väl-
digt tråkigt och styrelsen har funderat digt tråkigt och styrelsen har funderat 
på hur vi bäst åtgärdar detta. I mitten på på hur vi bäst åtgärdar detta. I mitten på 
juni träffade några i styrelsen en mark-   juni träffade några i styrelsen en mark-   
entreprenör och underhållsbehovet på entreprenör och underhållsbehovet på 
gården visade sig vara större än vi först gården visade sig vara större än vi först 
trott. Styrelsen valde därför att inte ut-trott. Styrelsen valde därför att inte ut-
föra några arbeten under sommaren föra några arbeten under sommaren 
utan kommer att arbeta vidare med frå-utan kommer att arbeta vidare med frå-
gan i höst.gan i höst.

Som avslutning kan vi glädjas åt att Som avslutning kan vi glädjas åt att 
vår nyaste hyresgäst – den indiska res-vår nyaste hyresgäst – den indiska res-
taurangen taurangen Oh! DelhiOh! Delhi - har blivit en väl- - har blivit en väl-
besökt restaurang som får väldigt fina besökt restaurang som får väldigt fina 
recensioner av sina besökare. recensioner av sina besökare. 

Johannes Björndahl

Har du idéer kring kyrkans utemiljö?

Styrelsen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över utemiljön kring 
kyrkan. Ingrid Landqvist och Johannes Björndahl kommer vara sammankallande och 
söker fler personer. Om du skulle tycka det vore roligt att träffas några gånger och 
fundera på vår utemiljö så kontakta Ingrid på bibbi98@hotmail.com
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I N T E R N A T I O N E L L T

Evangelisation och arbete för religions-Evangelisation och arbete för religions-
frihet i Azerbajdzjan och Centralasien frihet i Azerbajdzjan och Centralasien 
är ett av de fokusområden som vår för-är ett av de fokusområden som vår för-
samling valt att stödja. Equmeniakyr-samling valt att stödja. Equmeniakyr-
kan vill genom sina partner i dessa län-kan vill genom sina partner i dessa län-
der sprida den kristna tron och samtidigt der sprida den kristna tron och samtidigt 
bidra till att alla människor får frihet att bidra till att alla människor får frihet att 
själva välja vad de vill tro och hur.själva välja vad de vill tro och hur.

Både Centralasien och Azerbajdz-Både Centralasien och Azerbajdz-
jan hörde tidigare till det ”ateistiska” jan hörde tidigare till det ”ateistiska” 
Sovjetunionen. När de blev egna stater Sovjetunionen. När de blev egna stater 
återtog de sin religiösa identitet. För återtog de sin religiösa identitet. För 
Centralasiens del är det sunni-islam och Centralasiens del är det sunni-islam och 
för Azerbajdzjans del är det shia-islam. för Azerbajdzjans del är det shia-islam. 
Befolkningarna och staterna är dock Befolkningarna och staterna är dock 
ganska sekulariserade och regimerna, ganska sekulariserade och regimerna, 
som till största delen är totalitära, mot-som till största delen är totalitära, mot-
arbetar utlevd religiositet. De är rädda arbetar utlevd religiositet. De är rädda 
för muslimsk extremism och kristen tro för muslimsk extremism och kristen tro 
ses som främmande. De är även rädda ses som främmande. De är även rädda 
för att tappa kontrollen över invånar-för att tappa kontrollen över invånar-
na och begränsar därför folks frihet att na och begränsar därför folks frihet att 
samlas, mötas och organisera sig. Barn samlas, mötas och organisera sig. Barn 
tillåts till exempel inte att delta i reli-tillåts till exempel inte att delta i reli-
giösa aktiviteter, vilket gör att försam-giösa aktiviteter, vilket gör att försam-
lingarnas söndagsskolor är otillåtna och lingarnas söndagsskolor är otillåtna och 
måste drivas i hemlighet. Dessutom har måste drivas i hemlighet. Dessutom har 

de flesta församlingarna inte fått regist-de flesta församlingarna inte fått regist-
rering, vilket gör att de betraktas som rering, vilket gör att de betraktas som 
illegala av myndigheterna. Staterna illegala av myndigheterna. Staterna 
bryter därmed mot internationella kon-bryter därmed mot internationella kon-
ventioner om mänskliga rättigheter.ventioner om mänskliga rättigheter.

Equmeniakyrkan ger stöd till loka-Equmeniakyrkan ger stöd till loka-
la pastorer och evangelister, till bibel-la pastorer och evangelister, till bibel-
skolor och bibelsspridning. Equmenia- skolor och bibelsspridning. Equmenia- 
kyrkan, tillsammans med Europeiska kyrkan, tillsammans med Europeiska 
Baptistfederationen, organiserar utbild-Baptistfederationen, organiserar utbild-
ningar i religionsfrihet och mänskliga ningar i religionsfrihet och mänskliga 
rättigheter för kristna ledare och kon-rättigheter för kristna ledare och kon-
taktar myndigheterna, tillsammans med taktar myndigheterna, tillsammans med 
lokala ledare, i syfte att påverka dem till lokala ledare, i syfte att påverka dem till 
att ge mer frihet. Påverkan sker även via att ge mer frihet. Påverkan sker även via 
FN och andra internationella organ för FN och andra internationella organ för 
att sätta press på ländernas regeringar.att sätta press på ländernas regeringar.

Av säkerhetsskäl kan vi inte ge namn Av säkerhetsskäl kan vi inte ge namn 
på personer och platser. Ditt bidrag gör på personer och platser. Ditt bidrag gör 
det möjligt att fortsätta detta viktiga ar-det möjligt att fortsätta detta viktiga ar-
bete. bete. 

Skicka ditt bidrag till församlingens Skicka ditt bidrag till församlingens 
Plusgiro 19 65 58-1 eller via Swish Plusgiro 19 65 58-1 eller via Swish 
123 615 1179. Ange ”Missionskollekt 123 615 1179. Ange ”Missionskollekt 
till evangelisation-religionsfrihet Azer-till evangelisation-religionsfrihet Azer-
bajdzjan”bajdzjan”

Christer Daelander

Evangelisation och religionsfrihet i 
Azerbajdzjan och Centralasien
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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
Barbro Daelander 70 år, 20 september
Monica Ekvall 80 år, 28 september
Kerstin Ek 80 år, 7 oktober
Katherine Cash 50 år, 26 november
Rebecka Hellqvist 50 år, 3 december

Dop
Karin Eriksson, 17 juni
Meja Gillerstrand, 27 juni på 
Koviken

Nya medlemmar
Karin Eriksson och Miriam Mondra-
gon hälsades välkomna 20 juni.

Barn- och ungdomsarbetet
Teens
Den 10 september drar Teens igång 
igen! Välkommen du som är 13-19 år. Vi 
satsar på att ha roligt tillsammans med 
aktiviteter, fika och andakt. Samlingarna 
börjar kl. 19.00 och slutar 22.00, och vi 
ses i kyrkan. För mer info kring höstens 
program, se affischer på annonstavlan 
eller kontakta David.

Pre-Teens
Välkommen på Pre-Teens du som är 10-
12 år! Vi började så smått i våras och kör 
nu stadigt program. Vi ses samma kväl-
lar som Teens, men har våra samlingar 
innan. Vi ses mellan kl. 17.00 och 18.30 
i cafédelen i kyrkan. Vi kommer att äta 
gott fika tillsammans, spela spel (både 
brädspel och Minecraft om man vill det, 

ta med datorn i så fall) och ha andakt. 
Uppstart 10 september. Vid frågor, kon-
takta David.

Datum för Pre-Teens och Teens: 10/9, 
1/10, 15/10, 29/10, 12/11 och 26/11

Söndagsklubben
Nu återgår Söndagsklubben till att träf-
fas i kyrkan igen. Söndagsklubben är för 
alla mellan 3 och ca 12 år. Vi kommer 
att leka, prata och pyssla en stund med-
an gudstjänsten pågår. Några söndagar i 
höst kommer gudstjänsten att starta kl. 
16 i stället för 11. Se datum i kalenda-
riet. Vid frågor, kontakta Kerstin Florén.

David Fouladi

Vigsel 
David Fouladi och Sara Bahhi, 12 juni 
Martti Mercurio och Linda Londén, 21 
augusti

Flyttat medlemskap
Olivia Salomonsson till Andreasför-
samlingen i Mjölby.
Elin Lagerhäll till Missionskyrkan 
Vännäs.



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

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 %, ledig måndag, lördag.
Lediga helger: 4-5/9, 16-17/10, 20-21/11

David Fouladi
Pastor med inriktning på barn och unga 
david@kvibro.se, tel. 073-727 40 31
Arbetar 50 %, ledig måndag, onsdag, 
lördag. Ledig varannan helg, jämna veckor 

Karin Andersson 
Diakon och administration
karin@kvibro.se, tel. 070-376 09 33
Arbetar 75 %, ledig måndag, lördag.
Lediga helger: 4-5/9, 9-10/10, 6-7/11, 
4-5/12

N Ä S T A  N B  KO M M E R  2 8  N O V E M B E R

Bidrag mottages före   
11 november. 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.


